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ЕЙ журнал виходить в тій цілі, щоби помочи людям
117 Adams Street - Brooklyn, N. Y., U. S. A.
пізнати Бога Єгову і Його заміри, як про се научає БібOFFICERS
лія. Він містить в собі науку Святого Письма для помочи
J. F. RUTHERFORD President W. E. VAN AMBCRCH Secretary свідків Єгови. Він уможливлює систематичне студіювання
Біблії для всіх своїх читачів і старається о іншу літературу,
“Діти твої навчатиме сам Господь, і великий мир і гаразд
яко поміч в таких студіях. Він помішує відповідний матеріал
буде проміж синами твоїми. – Ісаії 54:13
для проповідування через радіо й для інших знарядів публичного научення з Святого Письма.
СВЯТЕ ПИСЬМО ВИРАЗНО УЧИТЬ
Він точно тримається Біблії, яко авторітету своєї науки. Він
ЩО ЄГОВА є єдиний правдивий Бог, перебуваючий од цілковито вільний й відділений від усіх партиїв, сект або
віків до віків, Сотворитель неба й землі, Датель життя для світських організацій. Він цілковито і безвиїмково стоїть на
усіх сотворінь; що Льогос був початком Його творива й ак- стороні царства Бога Єгови під правліням Христа, Його
тивним слугою в творенню всіх річей; що той Льогос тепер любого Царя. Він не прибирає догматичної міни, а радше
Господь Ісус Христос у славі, одягнений у всяку силу на небі заохочує до вважного і критичного розсліджування свого
й на землі, і тепер є головним виконавчим Чиновником замі- змісту в світлі св. Письма. Він не мішається в жадні суперечрів Бога Єгови.
ности, ані його сторінки не отворені для персональних справ.
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ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенРічна передплата
ного чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в
добровільно переступив Божий закон і був засуджений на Канаді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і
смерть; що задля Адамовою гріха всі люди родяться грішни- в Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах
ками і без права до життя.
треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або
банковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і
ЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів Австралії, передплату треба висилати до відділу в тім краю.
смерть, щоби набути викупну ціну для всього роду людсько- З інших країв можна висилати передплату до бюра в Брукліго; що Бог воскресив Ісуса до Божественної природи й вивис- ні, але лише через міжнародний почтовий переказ.
шив Його понад усякі творива й понад усі імена і одягнув
Заграничні Бюра
Його у всяку силу і власть
British . . ….…… 34 Craven Terrace. London. V, 2. Encland
Canadian ……… . 40 Irwin Avenue, Toronto, Ontario, Canada
ЩО ОРГАНІЗАЦІЯ ЄГОВИ називається Сион, і що Ісус
Australasian . 7 Beresford Bond. Strathfied, N. S. W., Australia
Христос є Головою її і правильним царем світа; що помазані
South African….Boston House. Cape Town, South Africa
й вірні послідувателі Ісуса Христа – се діти Сиону, члени
Єгової організації і Його свідки, котрих задача й привилей є Просимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
свідкувати про найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людства, про які научає Біблія, й нести овочі
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)
царства всім, що бажають слухати.
Для бідних, що не можуть передплатити сей журнал, а щиЩО СВІТ скінчився й Єгова посадив Господа Ісуса Христа ро бажають його читати, висилаємо даром, єсли о се попрона престолі власти, котрий скинув Сатану з неба й зачав сять. Ми радісно бажаємо помочи таким потребуючим, але
установляти Боже царство на землі.
після почтової регули, вони мусять прислати письменну
аплікацію кождого року.
ЩО ПОМІЧ і благословенства для народів землі можуть Увага для передплатників: Посвідку за отриману передплату,
прийти лише через царство Єгови від владою Христа, котре чи то нову чи то відновлену, ми не висилаємо, хіба що о се
то царство вже тепер зачалось; що незадовго Господь зни- попроситься. Змінення адреси для тих, що повідомлять, рощить сатанську організацію і установить справедливість на бимо в протязі одного місяця. Один місяць перед скінченземлі, і що в тім царстві всі, що будуть послушні справедли- нямся передплати ми висилаємо карточку–повідомлення в
вим законам, будуть привернені і будуть жити вічно на землі. журналі.
Yearly subscription prict. S1.00: Canada and foreign. $1.50.
Entered as sekond–class matter July 9. 1924. at the post office at
Brooklyn, N. V., under the Act of Marcd 3. 1879.
ЕЛЕКТРИЧНІ КАБІНЕТИ ВИГОЛОШЕННЯ
Для нашого дому й інших місць, звернення уваги всім переходячим на вість царства Єгови, яку Він поручив нам розголосити. Сей кабінет є трикутний, збудований з красної білохвильової бляхи, 12 на 16 цалів, з шкляним передом, назад
котрого шкла засувається напись виголошення, скрізь котру
засувку світить світло електричної лампочки. Сей металевий
кабінет є збудований у формі рефлектора, або відбивателя.
Світло поміщене в кабінеті позаду написі й сполучене з приладом для блискання світла. Виголосові написі на сих засуваючих написях можна змінити за дуже малий кошт, й Товариство постарається о такі зміни, від часу до часу, щоби сі
написи й виголошення були однакові по всій землі. Товариство готове виповнити всякі замовлення на сі кабінети. Кошт
одного кабінету є $ 1.50. Ми самі покриваємо почтовий кошт
пересилання в Сполучених Державах. З кождим замовленням мусить бути залучена належитість. Єсли можливо, замовляйте по дві нараз, тому що кабінети є трикутні в формі й
тому є легше їх пакувати по дві до багажу. Групи й збори
повинні висилати замовлення разом через директора.

“ВИБИРАННЄ”
Яко вартісний побічник нової книжки “Богатство” тепер
вийшла книжечка в Англійській мові, назва котрої є “Вибираннє”. Вона містить чудову вість, котру люди доброї волі по
всій землі бажають прочитати й студіювати, а іменно, недавно тому розголошену через радіо промову “Розділення народів”, й також виразьно пояснену трактизію на тему “Ваш
вибір”, показуючи, що кождий мусить тепер вибирати між
богатством а руїною. З верха, через прекрасні барви ужиті,
книжечка є вельми залапуюча для ока. Лише недавно ся
книжечка була пущена для публики. За 10 центів ви можете
набути її від Товариства.
ПРИНУМЕРАТА
Для інформації принумераторів “Вартової Башти” хочемо
пригадати, і сим пояснити, що всяка принумерата виходить
автоматично. Машина, котра друкує адреси є так збудована,
що коли принумерата кінчиться, тоді вона автоматично
випадає з місця. Отже, коли отримаєте повідомлення з журналом, то знайте, що ваша принумерата скінчилася й час
відновити.
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СЛІПИЙ СЛУГА
(Самсон, Часть 5)
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 1 січня, 1936 року).
“Хто ж такий сліпий, як слуга мій, і глухий, як посел мій? Хто такий сліпий, як той, що я полюбив його, такий
сліпий, як раб Господень?”. – Ісаії 42:19

(Продовження)

Я

КИЙСЬ час уплинув від світової війни, і
злучене духовенство поринуло в надмірнім
уживанню вина з “виноградини земної”. (Одкриття 14:17–20) Йому хотілося забавитися. Порівнай се з історією про пир Валтасара: “Напившись вина, Валтасар звелів принести золотий та
срібний посуд, що Навуходоносор, його батько,
виніс був з Єрусалимського храму, щоб пили з
нього сам цар, його вельможі, його жінки й його
наложниці”. – Даниїла 5:2
33 “Золоті посуди” в сім модернім часі – се вірні
свідки Єгови, котрі несуть Божу вість до тих, що
мають уха до слухання; а що вони є представителями Єгови, тому Диявол і його представителі
радіють зневажати їх.
34 Самсон був поставлений перед зібраних князів филистіїв, щоби веселість тієї оказії побільшилася і їх радість не знала границь. Велика
товпа із більше чим шість тисяч филистіїв зібралася у місці сходнів, де вони мали веселий празник. Самсон серед усякої тієї радости був цілковито сліпий до неї, але, його очи вирозуміння,
його умове видіння, було ясне і він постановив
відзіскати, єсли можливо, свою попередню діяльність і віддати всяку честь імени Єгови. Там, в
присутности филистіїв, Самсон ставсь видовищем через наруги і терпіння. (Жидів 10:33) Самсон ніс своє упокорення тихо, ожидаючи нагоди
показати силу, яку Бог дав йому і про котру филистії не знали. Без сумніву, що думка мала
прийти до Самсона, що Бог позволив привести
його до такого стану великої зневаги і упокорення, щоби він виконав свою величезну службу на
оправдання Єгового ім’я. Він ожидав на Господа
і ожидав Його на всіх своїх дорогах, і тепер Господь відновив і побільшив його силу. “Тілько хто
на Бога вповає, того сила відновлюєсь; підніме
крила як орел, побіжить і не змучиться, пійде і
не втомиться”. – Ісаії 40:31
35 Поставте сю часть пророчої драми побіч фізичних фактів які сталися в протязі кількох років. Вірні слуги Єгови, предсказані через Самсона, були в тім часі предметом насміху і наруг

повсюди через духовенство усіх віросповідань і їх
союзників. Без огляду, як вельми Господь обдарив своїх свідків благословенствами, публична
преса покликана до діла через новочасних филистіїв, ругалась і зневажала свідків Єгови, поміщуючи безперестанно фальшиві твердження про
них. Із сказальниць і на публичних зібраннях законодателів і чиновників закону новочасних
филистіїв, – всі вони висьмівали і говорили лож і
ругалися, зневажаючи Єгову і Його свідків. Сі
свідки стались “дивовидом” для многих, через
зневагу і терпіння, а інші хотяй не були поставлені на вид, терпіли з причини співтоваришування з сими вірними одиницями, котрі були так
злобно трактовані. Коли публична преса, а головно часописи гієрархії дістали нагоду помістити щось про свідків Єгови, то вони свідомо відкидали правду, а поміщували лож, і висмівали їх,
і радувалися в їх напитках. Роблячи забаву з
Самсона, филистії зневажили ім’я Бога Єгови і
вихваляли Диявола через їх бога Дагона. В сих
модерних часах новочасні филистії, роблячи забаву із свідків Єгови, безстидно зневажали ім’я
Єгови, і в той самий час славили Диявола і його
організацію.
36 “Хто ж такий сліпий, як слуга мій?” говорить Господь. Правдива кляса Самсона мусить в
сім часі бути сліпою до всього, окрім до чинення
волі Божої. В сім часі переслідування, сі вірні
свідки, сліпі до всього, окрім служби Божої, чують слова потіхи із слова Єгови, котре було давно написане для їх користи, а іменно: “Не кидайте ж сміливости вашої, котра має нагороду велику. Терпіння бо вам треба мати, щоб, волю Божу
чинивши, прийняли обітування”. – Жидів 10:35,
36
37 Самсонове серце мусіло було горіти справедливим гнівом за зневаги, кинені на ім’я Єгови, коли його проваджено на позицію, де “поставлено його між стовпами”, що на них стояв
великий будинок. Він чував, щоб він міг бути
ужитий на славу Божу і на оправдання Його ім’я.
Єгова кермував драмою, і Єгова поклав се в умі
83
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Самсона що до способу, котрого він міг був ужити, і що мусіло зворушити серце Самсона. Так і
кляса Самсона, переносячи знущання, надужиття, насмішки, опрокинення, арештовання і ув’язнення за свою вірність до Єгови, була всякого
часу пильна зробити щось, на честь і славу Єгового святого ім’я. Ті два стовпи храму Дагона
підпирали кришу, на котрій сиділи около три тисячі осіб, і подібне число або і більше мало знаходитися на долині, і в товаристві льокаїв і інших
слуг, число котрих було більше чим шість тисяч.
І що ж ті два стовпи представляють?
38 Та будівля, се був дім Сатани видимий для
людських очей, котрий уміщував тих, що були в
ній. Отже той дім представляв видиму організацію Сатани, у котрій його посвячені празникували і славили його ім’я і проклинали Бога Єгову.
Від коли Господь Ісус прийшов до храму Єгови,
володіючі чинники або земні князі диявольської
видимої організації зібралися в його храмі, котрий спочиває на двох стовпах, котрими є, (1) видима володіюча власть землі, і котру мають виславляти, є реліґіоністи, і провідники торговлі, і
політичні знаради, і що сі становлять “висші
власти”, котрі то власти с призначені Богом, і
котрим всі люди мусять підлягати, без огляду,
що Бог може сказати. Се, розуміється є перекручення Писання Римлян 13:1. (2) Що “такі висші
власти” або володіючі чинники, се ті, котрим є
дано повну власть, здібні дати людям добробут,
безпеченство і мир на землі, роблячи її відповідним місцем до життя; і що сі два позатипічні
стовпи одягнуть землю в славу і красоту, і тоді
Ісус Христос може бути запрошений прийти і
поглянути на ню. Для сієї цілі вони зорганізували
Лігу Народів і Світовий Суд; зробили числені мирові угоди; оголосили св’яті роки, завели числені
так звані пляни відродження, як напримір вигублення свиней і знищення збіжа, щоби побільшити
ціну на тім, що лишиться; і дальше уподатковують людей, щоб розбудити грошей для підтримання міліонів людей на запомозі і котрі є предметом їх політичних приказів. Вони зорганізували і пустили в життя такі форми правительства,
як фашизм, нацизм, диктатори і витали їх, яко
визволителів чоловіка, замість віддати честь
Богу і Його Цареві, Ісусу Христу. Позаду сього
всього руху є римо католицька гієрархія, котра
ріжними плянами і під ріжними іменами зробила
себе контролюючою силою в многих народах. Такі люди як Гітлєр, Мослей, Муссоліні і інші, се
лише знаряд сієї “чорної” організації, котрої єзуїти є лише тайною поліцією. З достовірних джерел
повідомляють, що Мослей і п. Рузвельт стратили
якийсь час на нараду, пливаючи разом по морю
невдовзі перед тим, коли той останний був вибраний до президії Сполучених Держав. Хотяй
Мослей в Англії є великим соціялістом, то в дійсностн сей рух попирала римо католицька гієрархія, щоби мати вимівку злапати Бритийську Імперію і контролювати нею отверто. Рівно ж соціа-
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лістичні і комуністичні рухи, про котрих так багато говориться в Америці а головно через духовенство, є сплоджені і виховані римо католицькою гієрархією і її союзниками, щоби дати нагоду
і вимівку для римської організації злапати Америку і володіти нею рукою жорстокого диктатора.
39 Тепер через якийсь час кляса Самсона, то є,
вірні свідки Божі на землі, були поставлені між
двома стовпами організації Сатани. Єгова у своїм
власнім часі дав до відома сим вірним одиницям
о значінню тих двох ознак на небі (Одкриття
12:1–3), і що одна із тих ознак, се організація Сатани; і свідки Єгови ясно бачуть ті два стовпи
видимої організації Сатани, як се зазначено повисше. 3 ласки Божої вони тепер прийшли до вирозуміння “висших властей” і пізнали, що сі
“висші власти” є Єгова і Ісус Христос. Вони тепер ясно бачуть, шо ті два стовпи, на котрих спочиває видима організація Сатани, є фальшиві і
зводничі, і що єдина надія для людства є в царстві Божім через Ісуса Христа, Його вибраного і
“сліпого” слугу.
СЛІПИЙ
40 Самсон був цілковито сліпий, і, яко такий,
він відогравав часть в драмі, представляючи
“вірного слугу клясу” Єгови, котра тепер є сліпа
до всього, окрім до служби Єгови, виглядаючи
оправдання Його ім’я. Тоді попросив Самсон
проводиря свого, що держав його за руку: “Ось
пусти мене, обмацяти стовпи, що на них стоїть
будинок, обіпрусь я об них та відпічну”. (Суддів
16:26) Самсон знав, що на тих двох стовпах спочивав будинок, і без сумніву він мав оглянути сю
велику будівлю, коли він був поперед в Газі, і тепер він міг ужити те знання для доброї цілі.
Вдаючи за слабого, і що він погребував відпочинку, Самсон попросив о позволення опертися до
стовпів, на котрих спочивала будівля. Так і свідки Єгови, під їх Головою, Ісусом Христом, виглядають за слабих, тому що вони малі числом і не
посідають богацтва сього світа, ані політичної сили і впливу. Вони вповають цілковито на Єгову і
на Його Царя. Сліпий до насмішків і жартів і
зневаг, кинених на нього, Самсон рішивсь поставити себе в позиції, де б він міг прославити ім’я
Єгови. Так і в 1922 році кляса Самсона, сліпа до
зневаг, насмішків, жартів і постійних наруг кинутих на них, рішилась, з ласки Господньої, поставити себе в позиції, щоб вона могла мати часть
в оправданню Єгового ім’я. Вона бачить, що се є
ціль Єгови, задля якої Він взяв людей зі світа для
свого ім’я, щоби вони прославляли Його. – Дії ап.
15:14; 1 Петра 2:9,10
41 Се мусіла бути криклива товпа, переповнена
великим дурійством, як в горі так і в низу, забавляючися і граючи штуки в ріжний спосіб з Самсона. “У будинку ж було повно чоловіків і жінок.
Були там і всі князі филистійські, а на даху зібралось до трьох тисяч чоловіків і жінок, що диви-
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лись, як забавляв їх Самсон”. – Суддів 16:27
42 Филистійські передовці зібрались там зі всіх
союзних містів. Вони насміхалися з ізраїльтян,
котрих колись вони дуже боялись, і без сумніву,
вони ще і тоді боялись, що Самсон маже виробити щось; але вони знали, що вони були великі
числом і мали Самсона, де вони могли стерегти
його. Рівно ж і новочасні филистії, коли вони
застановляються над позицією, і чують, що кляса
Самсона має сказати, вони глядять зі страхом,
що може статися і вповають на свої власні союзні
сили, і думають, що вони можуть стерегти її коли
захотять.
ЙОГО МОЛИТВА
43 Самсон молився до Єгови, так і кляса Самсона молиться до Бога без перестанку. (1 Солунян 5:17) Самий Самсон не мав сили зруйнувати
сю велику будівлю, але Єгова дав йому потрібну
силу. Так і кляса Сямсона не має сили збурити
дім Сатани, але Бог дає їй силу голосити Його
заміри доконати сю річ. (2 Коринтян 10:4) “І
озвався тоді до Господа і рече: Господи Боже
(Єгово), зглянься на мене і дай мені, Боже мій, ще
тільки раз таку силу, шоб я за обі очі мої помстився заразом над филистіями”. (Суддів 16:28)
Без сумніву, молитва Самсона була висказана на
голос так, що филистії могли почути і знати, через кого їх знищення має прийти.
44 Так і сьогодня кляса Самсона молячись до
Бога взиває Його ім’я голосно й голосить Його
вість далеко і широко, щоби филистії могли почути і мали нагоду знати, якою силою їх нещастя
впаде на них. “І взнають що я Єгова”. Останок
тепер вповні зрозумів те велике питання і вони
знають ключ до його, і вони моляться до Єгови,
щоб Він об’явив свою силу і знищив ту лукаву
організацію. “Навчи мене творити волю твою!
Ти бо єси Бог мій; дух твій благий нехай по рівнині веде мене. Задля імени твого, Господи, оживи мене! У твоїй справедливості виведи душу
мою з тісноти! А по милості твоїй вигуби ворогів
моїх, і гнобителів душі моєї занапасти! Я бо слуга
твій”. (Псальма 143:10–12) “Боже мій, зроби їх, як
порох у вихрі, як терміттє перед вітром твоїм і
бурею–хуртовиною, злякавши, змети їх. Та й щоб
знали, що Ти, котрого ім’я ЄГОВА, один єси
Найвисший над цілою землею”. – Псальма 83;13,
14,18
45 Самсон крикнув: “Боже мій, ще тільки раз!”
Він знав, що се буде його останнє змагання, і тому
він бажав як найбільше використати його. Се –
“день Єгови”, і се єдиний “одень день”. Тепер є
нагода оправдати ім’я Єгови, і “тільки сей один
раз”. “І се буде єдиний день, звісний тілько Господу”. (Захарії 14:7) Вірні свідки Єгови, представлені тут через Самсона рішили, що вони використають сей день, без взгляду на наслідки, які можуть впасти на них через чоловіка. Цілковито
сліпий Самсон знав, що він мусить умерти. Тепер
кляса Самсона, сліпа до всього окрім чинення
волі Божої на оправдання Його ім’я, знає, що

85

вона мусить умерти. І се вона виконує радо і рішилась йти служити Всевишньому. Вона так сліпа до всього іншого, що вона відмовилась звернутись і поглянути на бік на щось інше. Як вірний апостол Павло, вона каже: Сю одну річ я виконую, щоби мені бути правдивим послідувателем Ісуса Христа. (Филипян 3:13) Грозьба, противеньство, напади, в’язниці і знущенпя не зможуть стримати вірного останка у виконанню їх
обіту посв’яти для Бога. Вони памятають, що
Ісус сказав до них: “Будь вірний аж до смерти”, і
се вони рішились чинити. – Одкриття 2:10
ЙОГО ОЧІ
46 Самсон молився, щоби він міг пімститися
над филистіями “за обі очі мої”. Інший переклад
сього тексту звучить: “Щоб я міг пімститися
одною пімстою за одно із двох моїх очей”. (Переклад Ротердама) (Сей текст є також переложений
в Американській Поправленій Версії) “Щоби я
помстивсь на филистіях за одно із двох моїх
очей”. (Лісар) Самсон міг властиво винувати своє
підданяся Далилі за виколення його одного ока, і
се представляло, що Господній слуга кляса стане
недбала і до певної міри піддасться в 1918 році. За
виколення другого ока можна винувати филистїв, і за се вони мусіли відповісти перед Богом
Єговою, бо Самсон був Його слуга. Самсон не молився о особисту пімсту, але ради оправдання
Єговою ім’я. Так і свідки Єгови не моляться о
особисту пімсту проти новочасних филистіїв, але
ради оправдання Єговою ім’я. Їх недбальство, за
котре Бог гнівався і котре Бог простив їм тепер, і
вповні привернув їх до своєї ласки, було причиною їх почасного засліплення; але новочасні филистії є відвічальні за цілковите засліплення, і
вони моляться о пімсту на новочасних филистіїв,
щоби оправдалось ім’я Єгови. Така пімста або
оправдання дотикає Його свідків, тому що вони є
представителями Єгови, і котрих вороги зневажають і проти котрих вороги зробили заговір
знищити їх. Через переслідування сих свідків
навочасні филистії зневажили ім’я Єгови, і за се
вони мусять відповісти і Його святе ім’я мусить
бути оправдане. Филистії без причини знущалися
над слугами Божими, як за часів Самсона так і
тепер. (Захарії 1:15) Ся часть, яку відогравав
Самсон в сій пророчій драмі відносно свого заключення представляла, що свідки Єгови, як слуги Всевишнього, стались сліпими до всього,
окрім чинення волі Божої, так як Ісус Христос,
був засліплений до всього іншого. (Ісаії 42:19)
Єгова не уповажнив филистіїв засліпити Самсона, ані він не положив задачі на новочасних филистіїв засліплювати свого вірного слугу клясу.
Отже змагання зі сторони новочасних филистіїв є
зухвальством перед Господом, за котрий то гріх
вони мусять відповісти. Вони зневажили Його
ім’я через добровільне надужиття і знущання над
Його свідками, і через се вони мусять потерпіти
знищення з руки Господа.
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Проголошення Єгового слова і ім’я є найважнішою річею, і се мусить бути доконане перед
знищенням новочасних филистіїв. “Тут він обняв
оба середні стовпи, що на їх стояв будинок, одного правицею, другого лівицею”. (Суддів 16:29)
Филистії думали, що Самсонова сила була зломана, і не розуміли, що його довгий волос представляв зневагу на вірних слугах, і задля тієї причини Бог дав їм силу знов, і тому вони сміялися з
його молитви і дальше зневажали Бога. Так і
сьогодня новочасні филистії дивляться на свідків
Єгови як на громадку слабих одиниць, незважаючи на їх слова і їх свідоцтво, але дальше ругаються із сього і зневажають Боже святе ім’я. Але
кляса Самсона має повну віру, як і Самсон своєю
вірою доконав свою роботу. “І промовив Самсон:
Умирай, душе моя, з филистіями! І потряс ними
так потужно, що будинок ринув на князі і на
ввесь люд, що там був. І мертвих, що він погубив
їх умираючи, було більш, ані ж тих, що за життя
свого поперебивав”. – Суддів 16:30
48 Самсон просив, шоби він міг умерти з филистіями, сим показуючи, що він не шукав чогось для себе, але був готовий умерти, щоб він міг
оправдати ім’я Бога Єгови і доказати невинність.
Сьогодня свідки Єгови знають, що вони є окружені смертельними ворогами і щоби їм мати
часть в оправданню Єгового ім’я, вони мусять
перебувати в Його службі, і голосити о Його імени, і що се стягне на їх голову гнів ворога, але
вони воліли вмерти в сей спосіб, чим в який інший. Вони рішились служити Богу до їх посліднього віддиху. Безперестанна зневага, надуживання, знущання і ув’язнення не відвернуть їх від
вірної посвяти й служення Єгові. Тепер свідки
Єгови в їх силі і потузі, даній їм через Ісуса Христа їх голову, ідуть і виконують волю Божу, і “нагинають стовпи новочасних филистіїв із всієї їх
сили”. (Лісар) і дальше викликують хвалення
Єгови.
49 Самсон умер після значіння свого ім’я, то є
“нищитель, і пустошник”. В сій останній части
пророчої драми Самсон представляв роботу Божих людей, котра то робота є назначена як робота “Єлисея” і котра була представлена через те,
що пророк Елисей робив. Ті, що виконують роботу Єлисея мусять закінчити свою подорож смертю, і виконуючи се, вони виконають більше чим
було виконано протягом періоду Ілії. Яко ж написано: “Самсон при своїй смерті убив більше
чим за свого життя”. Так річ мається і з слугами
Божими, як се було представлено через період
церкви Ілії й Єлисея. Як видкося із сього Писання, то ся часть драми представляє початок Армагедону а не кінець його. Се, що Самсон умер з
упадком филистійського дому, не значить, що
вся кляса Самсона умре в часі початку або навіть
при кінці Армагедону. Тут головно робиться натиск в сій пророчій драмі на вірність Самсона і
на його признання, і на вірність кляси Самсона.
Самсон був признаний Єговою за його вірність;
47

Бруклин, Н. Й.

так і кляса Самсона, будучи вірною аж до смерти,
отримає остаточне признання Єгови. Інші Писання показують, що де–котрі з останка пережиють Армагедон. Отже Самсон був прообразом,
котрий зробив натиск на вірність свідків Єгови
аж до смерти, не на час або спосіб, коли вони
помруть.
50 Ніхто не може властиво опрокинути Самсона
і його історію. Він був слугою Єгови, виконуючи
часть приписану йому в тій цілі, і предсказуючи
події більше важні, які мають статися в будуччині. Бог записав історію Самсона і його подвиги, і
між іншими річами та історія говорить: “Вірою ...
робили правду, ... загороджували пащі левам, ...
робились потужними від немочі, ... наруги та ран
дізнали, .. кайдан і темниці, ... (котрих не був достоєн світ), ... і ... одержавши свідчення вірою”.
– Жидів 11:32–39
51 Що ж більше можна сказати про вірного слугу? Така історія може бути взірцем для кляси
вірних і правдивих Богу аж до смерти; і се як раз
те, що вірний останок мусить бути. Жадна зневага властиво не може бути кинута на останка за їх
взятий напрям в службі Єгови, бо вони є Його
слугами, виконують Його волю. Вони є тепер
предметом всякого рода знущань, але, як Самсон, світ не є гідний їх; а єсли будуть вірними аж
до кінця, вони отримають добре свідоцтво і признання від Єгови. Для їх заохочення Бог велів
апостолові написати до тих, що безперестанно
посв’ячуються Йому і вірні в Його службі: “Се бо
роблячи, ніколи не спотикнетесь. Так бо щедро
дозволиться вам вхід у вічне царство Господа
нашого і Спаса Ісуса Христа”. (2 Петра 1:10,11)
Кляса слуги Єгови, сліпа до всіх річей світа, має
тепер ясне видіння славного царства під Христом, котре цілковито і навсегда оправдає святе
Боже ім’я. І про свого вірного слугу Єгова каже:
“Много бачив ти, та не запримічав; слух у тебе
був утворений, та ти не чув. Господь зволив задля правди своєї звеличити та прославити закони”. – Ісаії 42:20,21
52 Ся пророча драма, котру Бог зробив і в котрій Самсон мав визначну часть, повинна принести велике задоволення і потіху для свідків Єгови
в теперішнім часі. Тепер вони можуть бачити,
чому їх бувші браття, представлені через Далилу,
зрадили їх; чому новочасні филистії дальше переслідують їх, і як треба їм дальше перебувати в
вірі і вірно служити Всевишньому аж до кінця.
Ся пророча драма показує поза всякий сумнів,
що хто належить до кляси храму, і щоб йому
отримати остаточне признання Єгови, мусить
всегда бути вірним яко його слуга аж до смерти.
Знищення шість тисяч або більше филистіїв з
упадком їх храму не становило цілковитого знищення всіх филистіїв, се було полишене на пізніше і як виглядає із сих прообразів, то Його вірні
свідки мають ще відограти важну участь в Божій
пророчій драмі.

ПОБІДА НАД ФИЛИСТІЯМИ
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 15 січня, 1936 року).
“Горе поморянам, – народові Крити! Проти вас слово Господнє, Кананеї, – земле Филистійська! Витрачу тебе що до одного осадника” – Софонії 2:5

Є

ГОВА велів написати повисше пророцтво
очевидно дли тієї цілі, щоби представити
велику роботу знищення, яка має бути виконана
Його рукою при кінці світа Сатани і коли Божий
цар сяде на престолі і прийде до храму чинити
суд. Ся славна робота буде виконана на оправдання Єгового ім’я. Сотворіння, проти котрих ся
чудова робота буде виконана, є Божими ворогами, котрі вельми знеславили ім’я Всевишнього.
Сі вороги, що свідомо чинили зло аби задоволити
своє самолюбне бажання, у слові Божім вони назначені як “беззаконники”: “Бо погибнуть беззаконники, і вороги Господа, як товсті ягнята; вони никнуть, вони як дим”. (Псальма 37:20) Сі
вороги жорстоко переслідували помазаних людей
за те, що ті помазанники розказували правду про
Бога й Його царство. Як здається, прийшов час
для тих, що люблять і служать Єгові отримати з
Його ласкавої руки ясне вирозуміння про знищення ворогів, котрі тепер переслідують їх. Ся
справа є дуже займаюча для останка, і вирозуміння її приносить потіху і побільшує їх надію.
(Римлян 15:4) “Бог дасть мені втіху над ворогами
моїми”, – таке запевнення є дане помазаному
останкові. (Псальма 59:10) “І очі мої бачитимуть
втіху над ворогами моїми, слухи мої почують втіху свою над злочинниками, що проти мене встали. Праведний, як пальмове дерево, розпустить
гіллє своє, як кедр Ливанський ростиме вгору”. –
Псальма 92:11,12.
2 Бажання Божих людей є побачити ворогів
Єгови цілковито знищеними на оправдання Його
йм’я. Слідуючі слова пророцтва відносяться до
теперішнього часу: “Він бо вибавив мене з усякої
біди; і на помсту ворогам моїм дивляться очі
мої”. (Псальма 54:7) Дальше каже пророк Господень: “Річ певна, що Господь розторощить голову ворога свого, косматий лоб того, хто закостинів в гріхах своїх”. (Псальма 68:21) Тут слова
“косматий лоб” здається представляє клясу ворогів, що гіпокритичио кажуть, що вони чинять
волю Божу, але всякого часу вони були представителями Диявола. Сі вороги “будуть цілувати
землю”. – Псальма 72:9
КОТРІ ВОРОГИ?
3 Стичність филистіїв з ізраїльтянами представляла більші річи, які мають настати при кінці
світа, і се є виразно зазначено через натхненні
слова. “Усе ж се прикладами сталося їм, приписано ж на науку нашу, на котрих копець віку
прийшов”. (1 Коринтян І0:11) Отже филистії в
пророцтві указували на ворогів Божих, які будуть діяльні по приході Господа Ісуса до храму, і
котрі будуть переслідувати слугів Єгови. Давид
був помазаний на царя всього Ізрайля, а Абенир,
котрий представляв північні плем’я і котрий
очевидно ділав під Божим розпорядженням, щоби

привести всіх ізраїльтянів до Давида під розпорядженням Господа, висказав сі слова: “Увійшов
же Абенир у переговори з громадськими мужами
в Ізраїлі й говорив: Давно вже ви бажали собі
Давида царем. Вчиніте ж се тепер, обітував бо Давидові Господь: Рукою раба мого визволю я люд
мій Ізраїля з рук филистіїв і всіх ворогів його”.
(2 Самуїла 3:17,18) Се пророцтво ясно показує,
що филистії пророчо представляли декотрих
ворогів, проти котрих Бог виступить виразно і
сильно при кінці світа. Цар Давид був прообразом на Ісуса Христа, улюбленого Єгови, котрий
тепер сів на престолі і прийшов до храму чинити
суд. Хто ж се ті позатипічні филистії, ті виразні
вороги Бога і Його помазанників?
4 Вкоротці відповідь є, що филистії представляли або були типом на римо католицьку гієрархію. Розуміється, се включає усіх сотворінь, що
свідомо помагають і попираюать гієрархію у виконанні злобної роботи тієї лукавої організації. В
теперішнім часі там є заключена майже вся урядова часть релігійних організацій так званого
“християнства”. В організації Сатани знаходиться три ріжні первотини, а іменно: Релігійні, торговельні і політичні, і сі три первотини були
представлені через три народи Моабії, Аммонії та
горяни з Сеїра. (2 Паралипоменон 20:1,22,23) Филистії головно представляли релігійний первень
організації Сатани, котрий є провідником в переслідуванню Божих людей. Тому, що сей релігійний первень каже, що він служить Богу, та в
дійсности не служить, тому він складається з
гіпокритів і є гидотою в очах Єгови.
5 Деякі докази уже були подані у Вартовій Башті, попираючи повисші заключення, але ся справа є так важна, що тут буде на місці знову навести деякі свідоцтва і додати іще більше, що
робимо тут. Та пророча драма, в котрій Самсон
відогравав найважнішу часть, і котра уже була
подана у Вартовій Башті робить натиск на конечність й важність цілковитої вірности аж до
смерти. Головна точка, над котрою треба застаноплятися в сім виданню є відносно филистіїв і їх
переслідування Божих помазанників, і яка робота мусить бути виконана відносно сього. Отже
слідуючі факти треба уважно розслідити тими,
що люблять Бога, щоби вони могли бути одважними і збільшити їх надію. Филистії були потомками Гама від Мізраїма. (1 Мойсея 10:6,13,14;
Амоса 9:7) Вони поклонялися Дияволові, і їх богами були Дагон і Беел–Себул. (Суддів 16:23; 1
Самуїла 31:8–10; 2 Царів 1:2,3) Бог опрокинув
филистіїв у своїм слові як ворожбитів, що значить, що вони були поклонниками Диявола і
отримували диявольську релігію. (Ісаії 2:6) Филистії забралися з Єгипту, ко:рий був типом організації Сатани. Вони посіли ту часть Палести,
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ни, що лежить на побережу середземного моря,
котра то земля була приписана Богом поколінню
Юди. Вони всякого часу були ворогами і противниками Божого вибраного народу. Отже вони
представляли клясу людей , що вдає, що вона
полишила організацію Сатани, і ніби покланяється Богу, але в дійсности служить і покланяється Дияволові.
6 Римо католицька гієрархія є урядовим правительством, що контролює і управляє релігією
так званого “християнства”. Те, що колись було
знане як “протестантизм” тепер умерло, і так
звані “протестанти” є під управою і контролею
римо католицької гієрархії. Протестантизм існує лише в імени, а не в дійсности. Римо католицька гієрархія описує себе у своїх виданнях як
слідує: “Католицька гієрархія, або правлюче тіло
католицької церкви, складається з його пресвятійшого і всевишнього папи, котрому помагає
присвята колегія кардиналів і інші святі конгрегації або сталий екклезиястичний комітет, котрого кардинали є головними членами, із патріархів
архиєипскопів, і єпископів; із апостольських нунціїв і делегатів, із вікарів і начальників, ігуменів і
інших достойників”. – Гляди урядовий католицький словар, 1935 рік.
7 Римо католицька гієрархія невластиво конт
ролює думками і напрямом міліонів людей доброї
волі, котрі є несвідомі правди. Тримаючи сих
людей в несвідомості, римо католицька гієрархія
ошукала їх. Тепер прийшов час для сих людей
доброї волі визволитись із під злого впливу гієрархії, і без сумніву се є причина, чому Єгова дає
до відома всім, що люблять Бога й правду, о своїм замірі відносно римо католицької гієрархії.
8 Ціль Єгови, яку Він виконував від почину, є
установити правительство або царство під Ісусом Христом який володітиме світом в праведності. Аж поки те царство буде установлено в
повній силі на землі, Сатана є невидимим володарем або “богом” народів землі. Для сієї причини Ісус сказав: “Царство моє не од сього світа”. – Йоана 18:36
9 Ісус поклав правило, що всі Його правдиві
послідувателі мусять відділитися від світа. Тому,
що Ісус вибирає із світа тих, що стаються правдивими Його послідувателями, такі вибрані стаються предметом переслідування через Сатану і
його видиме насіння на землі. (Йоана 15:18–20)
Правдиві послідувателі Ісуса Христа є представлені в поколінню Юди, котрими є ті, що служать
і славлять Бога Єгову. Єгипет в Біблії представляє організацію Сатани або лукавий світ, із котрого правдиві послідувателі Ісуса Христа мусять
вийти. І інші кажуть, що вони вийшли із світа і є
правдивими послідувателями Ісуса Христа, але
безперечні факти показують, що вони є частю
світа Сатани. Римо католицька організація каже,
що вона вийшла з світа і вдає перед людьми, що
вона представляє Бога і Христа, але безперечні
факти показують, що таке приписання – фальшиве, і що римо католицька гієрархія є цілкови-
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тою частю світа Сатани. Головою римо католицької гієрархії є папа і вони кажуть, що першим папою був апостол Петро, а всі інші так
звані “папи” є наслідниками Петра; але таке
приписання є неправдиве, бо святе Писання цілковито заперечує се як і кождий історичний
факт. Апостол Петро був правдивим і вірним
послідувателем Ісуса Христа і він тримав себе
цілковито відділеним від світа; коли ж кождий
папа римо католицької гієрархії приписує собі
тимчасову власть і силу і вживає ту власть, де
можливо, і бере участь у фінансових і політичних
справах сього світа. Апостол Петро не мав наслідника, і тому ніякий чоловік опісля не міг заняти його позиції. Він ніколи не був папою.
10 Тут вкоротці подаємо факти відносно розвою римо католицької гієрархії: Сатана, уживаючи підступу і обманства, щоби відвернути
людей від Бога і Христа, зачав будувати релігійну
організацію, а іменно, “християнство”, і тепер
уживає його до ошукання й зневаження Єгови.
ІІо смерти дванадцяти апостолів Ісуса Христа,
Сатана крадькома і постепенно збудував організацію або релігійну систему, котра була знана як
“християнство”. Кожда церква або місцевий відділ тієї організації від самого початку і опісля
мали свого єпископа, але в часі, коли перший
папа був вибраний і установлений через гієрархію, було около 1,800 єпископів, котрі обслуговували різні части католицької організації. Єпископ тієї організації в Римі був вибраний першим
папою. Про се говорить добре знаний авторитет:
“Папа – се екклизиястичний титул, який тепер
виключно уживає голова римо католицької церкви. У четвертім і пятім століттю той титул часто
уживали західні єпископи, але з часом той титул
був уживаний виключно римським єпископом і
ставсь його урядовим титулом”. – Бритийська
Енциклопедія, Том 22, сторінка 81
11 Єсли би треба було доказу для заперечення,
що папа є наслідником апостола Петра, то повисшго історичного факту повинно вистарчити
для сієї цілі. Через більше чим триста років по
смерти апостола Петра не було папи, але було
много осіб в католицькій організації під іменем
“єпископи”. Якою властю може гурт людей рішити, що єпископ в Римі може бути наслідником
уряду апостола Петра? Хто може властиво рішити, що один із 1,800 само–наставлених “єпископів” має бути наслідником Петра, єсли б се було
можливо для Петра мати наслідника? Позаяк
апостол Петро ніколи не був папою і ніколи не
мав наслідника, то ясним є, що приписання
папства є цілковито фальшиві. Таке приписання
є неможливе і без найменшої підстави. Від часу,
коли римо католицька організація зачала провадити діло з папами, то від часу до часу те становисько стає порожнє і знов стає наповнене через голосованя кардиналів на одного із своїх членів. Сі люди без жадного авторітету від Бога або
Ісуса Христа сформували і дальше управляють
римо католицькою організацією. Отцем тієї
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організації є Сатана, Диявол. Вона є витвором
успішного плану Диявола для ошукання людей і
зневаження Бога, через котру то організацію Диявол зумів засліпити міліони чесних людей, котрі
були затягнені до римо католицької організації і
котрі були спонукані вірувати, що та організація
служить Христові, коли ж в дійсности та організація служить і попирає Диявола, а добрі люди,
котрі попирали сю організацію, несвідомо служили і попирали диявольських слуг. Та гієрархія –
се архивитвір пляну диявольської організації для
знеславлення імени Бога Єгови і Ісуса Христа і
для відвернення людей від Бога Єгови.
12 Тут буде на місці віднестися до історії римо
католицької системи. З історії, написаної чоловіком в ім’я Господа і названою “Старинний Римський Світ” наводимо слідуючі витяги: “В першім століттю не много премудрих і шляхотНИХ було покликано. ... В другім століттю ... се
було зневагою в очах висшої кляси аби власти не
бажали управлятп товариством. Але вони були
Християнами. … Церква ... складалась із маленького тіла чистих і невинних людей, котрі
звернули на себе ввагу правительств і були переслідувані”. Протягом другого століття “єпископи
стали впливом, та не в світі, але між Християнами”. Тоді “зачалась централізація духовеньства; ... церква клала основи своєї будучої
політики і сили”.
13 Певним є, що Господь Бог не визначив такого напряму, рівно ж певним є, що се був Диявол,
котрий видумав і викликав насіння самолюбства
для виконання свого злого заміру. Повисше згаданий історик продовжав: “Трете століття вже
бачило церкву більше сильнішу як заведення....
Науки були установлені (догми і замішання)...
Великі єпископи управляли взростаючою церквою... Церква скорим кроком поступала вперед до
позиції, яка звернула на себе ввагу людства (світа). Не сталося се аж в четвертім століттю,
коли державне переслідування перестало, коли
Константин (імператор поганського Риму) був
навернений; коли церква злучилась з державою,
коли початкова віра стала зіпсутою; коли забобони і марна фільозофія (введена Дияволом) увійшла в ряди вірних; ... коли синоди були приведені
під політичний вплив; ... коли політики і догматики пішли рука в руку, ... і люди високої позиції
увійшли в церкву. Коли “Християнство” стало
релігією царського двора і висшої кляси, тоді вона була ужита для попертя зла, проти котрого
вона поперед протестувала. Церква не лише була
пересякла блудами поганської фільозофії, але
приняла многі церемонії східної (диявольської)
релігії, ... Духовенство, амбітне і світське шукало
слави і вивисшення ... Воно стало лінивим, гордим і незалежним. Люди були виключені із правительства церкви. Єпископ стався великою особою, котрий контролював і назначував своє духовенство... Місія (правдивої) церкви загубилася у
зіпсутій злуці з державою. – Гляди також Виклади святого Письма, Том 2, від сторони 284.
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14 В сім то стані зіпсутої організації–церкви так
знаної “християнською” римо католицька система народилася і робила свій початок через вибрання одного із многих єпископів, а іменно, римського єпископа, яко першого папу. Від тоді аж до
тепер римо католицька система, інакше “римо
католицька гієрархія”, управляла міліонами людей при помочи забобонів страху і фальшивих
наук. Старинні филистії забрались з Єгипту до
Палестини. Святе Писання дуже часто вказує, що
старинний Єгипет представляв світ або організацію Сатани. Християнська церква зачалась із
виходом людей зі світа, то є із позатипічного
Єгипту. (Одкриття 11:8) Хитро і підступно Сатана
насадив серед тих Християнів амбітних людей,
котрі дістали контролю над організацією, тоді та
організація зачала псуватися і від тоді аж до тепер
зреформувати її не вдалися. Чесні й нечесні люди
знаходилися в церковних системах, але з ласки
Єгови прийшов час для чесних й доброї волі людей почути й пізнати правду і відділитися від цеї
лукавої організації, котра зневажає ім’я Єгови, і
прилучитися до організації під Христом.

ЮДИНА ЗЕМЛЯ
15 Коли Єгова випровадив своїх вибраних людей
ізраїльтянів з Єгипту в край Палестину рукою
Йозеї. Він велів поділити ту землю між покоління;
а для покоління Юдиного була назначена вся
земля на полудень, від Мертвого моря аж до Середземного моря, (Ісуса Навина 15:1–47) Там вони
знайшли филистіїв, котрі були також вийшли з
Єгипту. Край Палестина, поділена між покоління,
була також символом. Покоління Юди представляло тих, що служать і славлять Бога Єгову і Ісуса Христа. Господь Ісус Христос походив з покоління Юдиного, і один з Його титулів був “лев, що
з роду Юдиного”. По довшім часі один із римських папів присвоїв собі сей титул й від того часу
він був мильно знаний як “лев з роду Юдиного”.
Палестина, хотяй знаходилась в краю Юдиному,
не служила і не славила Бога Єгову. Після її позиції, то вона повинна була се робити, але її люди
взяли противний напрям. Так і рима католицька
система вдає перед людьми, що вона є посвячена
Єгові і Його Цареві, але та система не служить
Єгові і Його Цареві. Вона є крайно самолюбна,
старається контролювати річами сього лукавого
світа, сталась частю сього лукавого світа і без
найменшого сумніву є слугою Длявола: “Хиба не
знаєте, що кому оддаєте себе в слуги на послух,
того ви й слуги, кого слухаєте: чи то гріха на
смерть, чи слухання на праведність?” – Римлян
6:16
16 Тому, що римо католицька система вдає перед людьми за представителя і слугу Божого, але
в вдійсности є слугою Диявола, тому вона є найбільшою гіпокриткою. Филистіями управляло
пять царів або князів, звязані союзом або угодою
між собою. Новочасні филистії, а іменно: Римо
католицька гієрархія є правительством звязане
союзом між “патріярхами”, митрополитами, архи-
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єпископами, єпископами і “священниками”. (Шіплей) Члени гієрархії вважють себе і інші вважають їх за князів, і є подібні до князів або володарів
филистійських.
17 Край, котрий Єгова обіцяв (і ту обітницю звязав присягою) дати своїм вибраним людям є Його
царство під Його улюбленим сином Ісусом Христом. (1 Мойсея 13:15; 17:8; Луки 22:29,30) Филистії були в тім краю нім Божі вибрані люди прибули там. Так і новочасні филистії, римо католицька гієрархія, занимають се місце або становище,
яке вони кажуть, що їм було дане Богом, занім
помазанники були вибрані зі світа і помазані Господом. Єгова заявив, що Він полишив филистіїв в
землі Палестині на пробу своїх вибраних людей.
“Оце ж ті народи, що зоставив Господь, щоб випробувати ним Ізрайля і всіх тих, що незнали війни
за Канаан. Пять князів Филистимських, усі Канаанії, Сидонії й Гевії, що жили на Ливан-горах
від гори Баал-Гермон до ввіходу в Емат. А оставив їх на те, щоб випробувати Ізраїля і довідатись, чи слухатимуть вони заповідей Господніх,
що дано батькам їх через Мойсея. – Суддів 3:1,3,4
18 Рівно ж і Єгова дозволив римо католицькій
гієрархії заняти місце де вона вважає себе за
представителя Бога, аж поки Він вибере і помазає своїх людей, щоби доказати, що Його люди
люблять Бога і доказують се через несамолюбне
послушенство до Його приказів у пробах. Сі вірні
одиниці затримують їх невинність до Єгови, і се
вони мусять зробити у ввічу лукавої опозиції.
19 Яко дальший доказ, що римо католицька гієрархія взяла позицію, яка властиво належить до
Юдеїв або тих, що дійсно славлять і служать Єгові, то завважте, що вони признають римського
єпископа, папу, яко заступника Христа. Римо
католицька гієрархія називає себе Божим заведенням і що вона є частю небесної організації Бога Єгови: “На соборі в Трент кидають прокляття
на всіх, що заперечують існування гієрархії католицької церкви після Божого розпорядження”. –
Бритийська Енциклопедія, Том 13, сторінка 453
20 Римо католицька гієрархія, новочасні филистії, признають неомильність папи. Однак така
неомильність не була отверто признана аж до
1870 pоку, коли то ватіканська рада видала догматичні твердження відносно сього. Ось так можна бачити, шо Диявол кратькома і хитро провадив людей при помочи ошуства і підступу в позицію, де вони можуть бути спонукані вірувати,
що чоловік є неомильний в справах відносно напряму життя, яким люди повинні поступати. Таке
приписання вони роблять мимо виразних слів
Бога Єгови, котрий каже, що всі люди почались в
грісі і народились в беззаконню, включаючи і
папу. (Римлян 5:12; Псальма 51:5) Чи не здається
бути дивним, що треба було 1800 літ для католицької гієрархії, щоби прийти до заключення
щодо непомильности її голови? Між іншим, ватиканська рада каже: “Ми научаємо і поясняємо
яко божественну одкриту догму, що римський папа, коли говорить урядово – то є, коли він яко
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пастир і доктор всіх християн, і в силі своєї апостольської найвисшої власти, установляє певну
науку відносно віри або моралі, обовязуючи сим
всю церкву, – він посідає, при помочи Божої, непомиль, яка була обіцяна йому, особливо в особі
святого Петра, і якою божественний Відкупитель
вважав за відповідне обдарити свою церкву, щоби
пояснити якусь науку відносно віри або моралі; і
через се такі пояснення римського папи є незмінні, і над котрими церква немає власти”. – Бритийська Енциклопедія, сторінка 511.
21 У святому Писанні нема ані слова згадано,
щоби який будь чоловік або група людей могли
так поступати. Ось так можна бачити, що мале
тіло само–установлених володарів установляють
свої власні науки противні і зневажаючі натхненому слові Бога Єгови. Сим чином вони спонукують міліонів людей вірувати в науку римо католицької церкви, і відбирають від них Біблію, щоб
вони не пізнали правди.
ПРЕДСТАВИТЕЛІ ДИЯВОЛА
22 Старинні филистії були представителями
Диявола і про се нема найменшого сумніву в умах
всіх тих, що вірують в Біблію як в слово Боже.
Филистії отримували диявольську релігію. Їх
народним богом був Дагон, бог–риба. Коли филистії злапали ковчег завіту Єгови, і занесли його
у свою божницю, Єгова виразив свій гнів проти
филистіїв, яко ж написано: “Филистії ж узяли
скриню Божу до себе та й перенесли її з АбенЕзера в Азот. Тоді взяли Филистії скриню Божу,
та й унесли її в храм Дагонів, та й поставили її
коло Дагона. Як же назавтра рано вранці прийшли Азотії в Дагонів храм, так побачили, що Дагон
упав перед ковчегом Господнім та й лежить на
свойму лиці. І взяли вони Дагона та й поставили
знов на його місце. Назавтра ж рано вранці застали, що Дагон упав перед ковчегом Господнім на
своє лице, та ще й голова Дагонова й обі руки
його лежать відбиті на порозі; осталось тільки
туловище Дагонове. Тим жерці Дагонові і всі, що
ввіходять у храм Дагонів, і по сей день не ступають на поріг Дагонів ув Азоті. І налягла рука Гос
подня тяжко на Азотян; він заразив їх і вдарив їх
болючими наростями в Азоті і в цілому займищі
його. Як постерегли се Азотяне, сказали вони:
Нехай не зістається в нас скриня Бога Ізрайлевого бо рука його налягла тяжко на нас і на нашого
бога Дагона. І послали й позбирали всіх князів
Фи- листійських і казали: Що нам чинити з Ізрайлевим Богом? Ті від казали: Нехай перенесуть
ковчега Бога Ізрайлевого в Гет. І перенесли туди
ковчега Бога Ізрайлевого. Тільки ж, як перенесено його, рука Господня налягла на город страшно
й ударила осадників міських, малого й великого, і
понаростали на них гудзи”. (1 Самуїла 5:1–9) Филистії приносили жертву свому Дияволові–богу
Дагонові в той час, коли Самсон завалив будинок
на них, убиваючи тисячі.
23 Єгова велів написати і сі факти у святому Пи
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санні тієї цілі, щоби представити новочасних ворогів свого народу. (1 Коринтян 10:11; Жидів 10: 1)
Филистії були смертельними ворогами вибраних
людей Єгови, ізраїльтянів, і через те представляли
ворогів свідків Єгови тепер на землі. Найбільшими
ворогами, котрі гіпокритично називають себе
представителями, є римо католицька гієрархія.
Филистії поклали мітру на свого рибу–бога, показуючи, що його головою був Диявол, котрого він
представляв між филистіями. Коли папа, голова
римо католицької гієрархії засяде на своїм високім
престолі в Римі, щоби відбирати почести, тоді він
надіває мітру, подібну до тієї, яку мав бог–риба
Дагон. Ось так папа показує сим символом, якого
бога він представляє в дійсности. Тут наводимо
історичний факт, яко попертя повисших слів:
“Як папа носить ключ Януса, так він і носить мітру Дагона. Роскопки Ниневії доказали се поза
всякі сумніви. Мітра папи є цілковито відмінна від
мітри Арона і Жидівського священника. Та мітра
була в формі намітки. Дворогова мітра, яку папа
носить, коли він засідає па своїм престолі в Римі і
принимає похвалу від карлиналів, є така сама, яку
мав Дагон, бог–риба филистіїв та Вавилонців...
Отворена пащека риби, положена на голові чоловіка в Ниневії, неомильно указує на роги папської
мітри в Римі”. – Два Вавилони, сторінка 215, Гіслопа
24 Не може бути сумніву, що Дагон, видимий бог
старинних филистіїв, представляв римо католицьку гієрархію, котрої папа є гетьманом. Святе Писання як і історичні докази вповні згаджуються із
сими текстами. Мітру подібну до бога–риби Дагона
також уживають і інші єпископи римо католицької
гієрархії. Се дальше попирає, що филистії представляли римо католицьку гієрархію. Очевидно
Господь тепер відкриває для тих, що люблять Його
сі факти, щоби вони могли мати властиве вирозуміння про римо католицьку гієрархію і знали напевно, яка судьба чекає ворогів, що зневажають
ім’я Єгови і переслідують Його помазаних людей.
ДЕРЖАВА
25 Филистії панували над Ізраїлем тому, що ізраїльтяни були невірні до їх угоди. (Суддів 13:1;
14:1,4) Та між ізраїльтянами були деякі виїмки як
Гедеон, Самсон, і інші, котрі то люди були вірні і
правдиві до Бora Єгови. З огляду на факт, що майже всі з імена “християни” були невірні Богу протягом минувших 1,800 літ, римо католицька гієрархія запанувала в “християнстві” над справами
релігійними, політичними і торговельними. Римо
католицька гієрархія приписує собі право і силу
володіти світом, уживаючи сього правила майже
над усім “християнством”. Вірні між ізраїльтянами, як Гедеон, Самсон, Самуїл, і Давид, представляли помазанників, то є вірних послідувателів Ісуса Христа тепер на землі, і котрі відмовляються
розказам або правам новочасних филистіїв.
26 Через століття римо католицька організація
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приписувала собі право володіти народами землі, і
опираючись на таких фальшивих засадах, та лукава організація старалась контролювати політичними справами всіх народів землі. Вона дістала тимчасову власть у шестім століттю, і її власть збільшалась через тисячу років. Римо католицька організація фальшиво каже, що тисячу років її “успішного” царювання – се тисячу років згаданих в Одкриттю, в дванадцятій голові, коли Христос і Його
святі будуть царювати, і що той період часу від
1800 року до тепер се “короткий час” згаданий в
тій самій голові Одкриття. Розуміється, їх твердження – фальшиве. Той “короткий час” закінчиться із знищенням Диявола і його агентів. Кінець і
знищення римо католицької гієрархії уже прийшов.
27 Через многі століття гієрархія, ділаючи через
свою урядову голову, папу, приписує собі право
коронувати і скидати царів і давати розкази правительствам землі. Інакше сказати, римо католицька гієрархія старається дістати цілковиту диктатуру без огляду на права людські. Сьогодні у
кождім народі де володіє диктатор, там гієрархія
стоїть за таким диктатором і в дійсности розказує
напрям такого правительства.
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
28 Филистії були гнобителями і переслідували ізраїльтянів, вибраних Божих людей. За днів Самсона, Ілії і Самуїла, филистії старались забрати все
“молоко і мід” з краю Палестини. Так через століття і римо католицька організація старалася загарбати всі богацтва й розкоші землі. Можна завважати, що вона вибирали найкращі місця на землі, де
вони побудували свої будинки для своїх урядів.
Филистії гнобили ізраїльтянів через многі роки.
Вони увязнили Самсона і виняли його очі. Вони
воювали проти ізраїльтянів від часу до часу і старалися знищити Давида, котрий був помазаний і
установлений як цар Ізраїля. (2 Самуїла 5:17–25)
Так і римо католицька гієрархія часами гнобила і
переслідувала Ісуса Христа, а тепер звернула своє
переслідування на свідків Єгови. Історія показує,
що протягом 1,500 років римо католицька гієрархія риконувала найбруднідші діла, і котрі то діла і
злочини не мають паралелю в жадній іншій організації на землі. Тут звертаємо ввагу на лише декотрі
страшні злочини, які поповнила римо католицька
гієрархія і її агенти; і ціль наведення сих злочинів
є, щоби показати, що гієрархія є позатипічними
филистіями, і як вона відноситься до свідків Єгови. Филистії збогачували себе через наложення
податків і інших тягарів на ізраїльтян. Через многі
століття римо католицька гієрархія збогачувала
себе через наложування страшних тягарів на людей всіх народів “християнства”. Через многі роки
ся гіпокритичиа організація збирала гроші яко
данину від зведених членів католицької гієрархії.
Накриті женьщини агенти, одягнені як чорні птиці, постійно одвідують многі фабрики і бюра в день
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виплати і збирають від боязких і забобонних одиниць гроші, котрі то гроші робітники так вельми
потребують для підтримання себе і своїх родин.
Ось так через ошуство і підступ вони витягають з
кишенів людських міліони долярів а головно від
бідних людей, і уживають сі гроші на збогачення
гієрархії, і щоби задоволити звірських і самолюбних людей.
29 Данину вони збирають від живих, котрих
приятелі померли, вдаючи, що католицький священник може висказати молитву за померших і
сим чином помочи їм. Се – велике ошуство виконане на забобонних і боязких людях. Усі Писання
безвиїмково учать, що мертві є несвідомі і “нічого
не знають”; що ніхто з мертвих не знаходиться в
чистилищах або в муках; і се; що люди можуть
молитися за помершнх і дати їм яку–будь поміч є
великим фальшом і ошуством і є великим тягарем
і гнобленням боязких людей. Через многі роки вони збирали таку данину від людей “християнства”
і посилали до Ватикану в Римі і наповняли скрині
римо католицької гієрархії, і сим вельми гнобили і
шкодили людям. В самім Мексику через многі роки гієрархія витягла із кишенів простих людей
річно тридцять міліонів долярів, котрі то гроші
були вислані до скарбника гієрархії в Римі. Се сталося в Мексику, де агент католицької організації
змусив тамошних родимців збудувати много так
званих “церковних будинків” у маленькім містечку, і там були установлені священники гіерархіі,
щоб вони могли збирати майже ввесь зарібок тамошних бідних насиленців. Старинні филистії старались загарбати все богацтво ізрайльтянів, так і
новочасні филистії стараються загарбати і контролювати всім богацтвом так званого “християнського” світа.
ІНКВІЗИЦІЯ
30 Послідувателі Ісуса Христа були переслідувані
до певної міри поганським Римом. Але таке переслідування навіть не можна порівнати із злобним
переслідуванням Християнів через римо католицьку гієрархію, або інакше сказати установила і
виконувала систему демонського переслідування,
подібної якої ніколи не було перед тим, ані з нічим
не можна порівнати її опісля. Науки були поширені
і навчені самолюбними людьми, і котрі походили
від Диявола, цілковито противилися правді, яку
научав Ісус Христос і пророки Єгови, і сі фальшиві
науки були накинені людям. Римо католицька
організація, приписуючи собі одиноке право рішати, що люди мають слухати і вірувати, забрала
Біблію від звичайних людей, і примусила їх вірувати у фальшиві науки, котрі упиралися на забобонах і страсі і котрі походили від людей. Ся злобна
організація спонукала людей згадувати ім’я Христа, але в той самий час вірувати і поступати після
научення людського. Тим то Бог записав у своїм
слові: “І сказав Господь: Позаяк сей нарід устами
тілько близиться до мене, і язиком тільки мене
шанує, серце ж його далеко стоїть від мене, а страх
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їх передо мною походить із науки заповідей людських, тим і я з людьми такими незвичайно дивне
диво–чудо витворю, так, що мудрість у премудрих
їх зникне, й розуму в їх розумних не стане”. – Ісаії
29:13, 14
31 Єсли би хтось осмілився висказати свою думку
проти наук духовенства римо католицької організації, такий чоловік був назначений як єретик. Із
початку одинадцятого століття многі люди були
оскаржені за єресь за се, що вони осмілились висказати свою опінію проти римо католицької організації і за се вони були спалені або повішені.
32 Інквізиція була установлена в тій цілі, щоби
вишукати і покарати всіх людей, що були винуваті за який–будь переступок проти римо католицької науки. В часі тринадцятого століття інквізиція була в повнім гоні. Папи назначували урядників, котрі їздили від місця до місця, і вишукували людей. Прибувши на певну околицю, сі урядники накликували людей сповідатися, себто, признатися, чи вони були єретиками або видали тих, котрих вони вважали за єретиків, і сим чином многі
були арештовані і карані на підставі такого видання. Єпископи взяли на себе відвічальність постаратися о в’язниці і інші средства кари. Жорстокі
тортури були ужиті до змушення признатися до
єресі. Всякого рода демонські знаряди були ужиті в
таких тортурах. Слідуючі були деякі средства тортурів уживані: Ноги оскарженого були палені на
червоно–розпаленим желізом; його змушувано ступати в желізні чоботи налиті повно на “червоногорячим оловом; тіло оскарженого було положене
під машиною аж усі сустави тіла були зрушені;
інші знову були положені під машину з ножами і їх
тіло було порубане на кавалки. Єсли би адвокат
відважився був стати в обороні особи оскарженої за
єресь, то і він був арештований за спільність в єресі, і через се оскаржені не мали ніякого средства
для оборони або помочи. Така інквізиція відбувалася злобно і енергічно в Італії, Іспанії, в балканських державах, Ірландії, Англії, Німеччині,
Франції, Мексиці, Куба, і майже у всіх краях знаних як “християнські”.
33 Інквізиція провадилась задля двох причин, а
іменно: Переслідування за мову, і щоби знищити
книжки. Очевидна ціль такого переслідування і
знищення книжок була і є, щоби тримати людей v
незнанню і заховати від них злі діла римо католицької організації. Історик каже: “Всі книжки
мали перейти через руки єпископів для тієї цілі,
щоби вичеркнути, що могло явитися проти римо
католицької організації, та організація не дозволяла писати нічого, що могло “потрясати їх релігійними почуваннями”, і тепер вона дальше підносить той самий крик: Всякий злочин, знаний в
історії був поповнений, через проводарів інквізиції.
Звичані люди усякого часу знаходяться в страсі і
трепеті. Многі із них були змушені видати своїх
ближніх на смерть, сподіючись сим спасти себе від
гніву й інквізиції гієрархії. В той час не було можливим для людей дістати знання про Його ласкаве
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розпорядження для людського роду, задля новочасних филистіїв, католицької гієрархії, котра перешкоджає їм дістати знання. Жадні книжки святого Писання не були дозволені дістатись до рук
людських. (Гляди Бритийську Енциклопедію, інквізиція). Ті страшні і ганебні злочини гієрархії і її
агентів були стримані дещо в 1800 році, і опісля гієрархія приняла більше прикрашену на погляд методу для покарання злочинників. До сього дня ся
лукава іституція безперестанно придушує видавництва книжок, що учать правду Божого слова, і
спричинила, що многі з таких книжок спалені огнем, і ся правда головно відноситься до книжок
виданих через Товариство Вартової Башти Біблії і
Брошур. Звичайні люди, що були спонукані попирати католицьку організацію, були заборонені священниками читати такі книжки, що пояснюють
правду Божого слова. Усі організації, які коли істнували на землі, не зробили стільки зла, як римо
католицька організація відносно гноблення людей
і тримання їх в незнанню Божого слова. Отже та
організація становить найгіршого видимого ворога
Бога і Його помазаних людей. Тепер вона кричить,
переслідує і ув’язнює тих, що научають правди, і се
вона робить з ненависти.
34 Филистії були “чарівниками”. (Ісаії 2:6) Се
значить, що вони отримували дияволську релігію.
Так і римо католицька організація складається із
чарівників. Слідуюче пророцтво відноситься до
них: “Повна земля й ідолів; вони ж і припадають
лицем перед ділом рук своїх, перед тим, що пальці
їх зробили. І похилився чоловік простий, і понизився муж значний – й ти не простиш їм сього” – Ісаії
2:8,9
35 В католицькій організації найпідліший чоловік
кланяється перед католицьким достойником, так
як се Господь предсказав. Навіть сьогодня римо
католицька гієрархія виставляє на картинах кінотеатрів показуючи римо католицького священника, що він виконує безглузді церемонії, благословляючи автомобілі для забезпечення їх від несщастя
і їздеців в них, і то без огляду, як за злий керманич
авта може бути. Се також помогає гієрархії дістати
гроші фальшиво, використуючи довірє боязких і
забобонних людей. Ось такі є деякі злі вчинки і
переступи гієрархії, і така товпа приписує собі бути
наслідником апостола Петра. Напевно, що коли
люди пізнають правду, вони відділяться цілковито
від таких гіпокритів.
ПОЛІТИКА
36 Филистії були в політичнім союзі для провадження війни в тій єдиній цілі, щоби контролювати і управляти людьми. Так і римо католицька
організація, новочасті филистії, хитро і фальшиво
під іменем Христа, знаходяться в союзі самолюбних людей організованих чисто для політичних і
фінансових і інших самолюбних цілей. Політичні
агенти римо католицької гієрархії є діяльні в кождім народі землі. Ся злобна організація панує над
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політичними урядами всіх народів “християнства”. До тепер гієрархія знайшла трудність дістати
контролю над Сполученими Державами, але в теперішнім часі вона робить дальший поступ в тім
напрямі. Інакше сказати, американська республіка, котра мала бути вільним народом, є тепер майже під контролею чужинецької сили, а тією чужинецькою силою є новочасні филистії, котрі мають
свій головний уряд діяльности у Ватикані, в Римі.
Завважте декотрі історичні факти:
37 В сімнадцятім століттю, римо католицька організація дістала певний грунт на американськім
континенті через основання провінції Меріленд
при помочи родини лорда Балтімора. Сьогодня
вона є найсильнішою політичною організацією в
Америці. ЇЇ Урядовий Словар з 1935 року, книжка
обнимаюча більше чим тисячу сторін, обсяг котрої
є десять і пів цалів довга а сім широка, є наповнена
лістою урядників гієрархіі і її агентів. Захланна
амбіція тієї організації була, щоби дістати контролю над сполученими Державами. На 26 вересня,
1900 року, союз усіх католицьких товариств був
сформований для єдиної цілі, щоби вплинути на
законодавство і сягнути те, що католики вважають
за їх права в Америці. Архиєпископ гієрархії сказав: “Ми мусимо зробити Америку католицькою.
Чому маємо боятися або вагатися? Католики є
льояльні їх церкві (гієрархії) найперше і посвячені
її провідникам. Вони є свідомі їх сили і є під цілковитою організацією гієрархії”. (Гляди Вартову
Башту, з 25 листопада 1935 року) Національний
католицький роджестер каже: “Се є Божий план,
щоб найсвятіший отець в Римі був тимчасовим і
духовим головою його царства на землі”. (Вартова
Башта з 1 січня, 1936 року). Як старинні филистії,
так і гієрархія робить одважні приписання задля
своєї позиції або місця в “Юдеї”, котре то місце в
дійсности належить до тих, що направду поклоняються Богу і Ісусу Христу. Президент Сполучених
Держав в 1916 році зробив Тумолта, котрий був
членом 33–го степеня Рицарів Колюмба, своїм особистим секретарем, про що Національний католицький роджестер сказав: “Другий по президенті ...
Тумолті … уживає більшу силу, чим який інший
чоловік в Америці”. (Гляди Вартова Башта з 1
січня, 1936 року, параграф 23) Було се під урядованням президента Вільсона і Тумолта, що свідки
Єгови були засуджені на 80 років в’язниці за розказування правди, а сього сричинили агенти гієрархії.
38 Френклін Д. Рузвельт був вибраний на президента в 1932 році. Його виборчий управитель, а
тепер його головний міністер, є римо католиком,
котрий більше інтересується гієрархією чим американськими людьми. В політичній організації
Рузвельта знаходиться більше католиків, чим яких
інших релігійних визнань. У квітні 1933 року, папа
установив так званий “святий рік”, котрий дістав
попертя президента Сполучених Держав і його
урядової родини. Римо католики через минувших
кілька років виконують напади і очернення свідків
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Єгови, стараючись відобрати їм радіо, і так перешкодити людям почути правду. Петиція двох і пів
міліона американських жителів була представлена
правительству, домагаючись, щоби правительство
ужило якогось средства, щоби запобігти сьому непотрібному перешкоджанню людям приняти правду. Але уряд правительства не схотів зробити щобудь. Переслідування свідків Єгови через гієрархію
збільшилося, і многі невинні чоловіки і жінки були
ув’язиені за несення свідоцтва про слово Боже.
39 На 8 березня 1934 pоку, Ню Йорк Сан подав був
спеціальну дипешу з Риму, повідомляючи, що “між
президентом а Ватиканом прийшло до виразного
порозуміння щодо дипломатичних відношень між
Сполученими Державами а святою дієцезією, як
скоро лише публична опінія в Америці буде нахилена до сього. Іншими словами сказати, президент
Сполучених Держав годиться попирати римо католицьку гієрархію, чужинецьку силу, і отверто се
зробить так скоро, як люди будуть засліплені досить приступити до сього. Тоді гієрархія поперла
свою агітацію, щоби привести американських людей до тієї точки. На 17 березня 1935 року, відбулась мобілізація усіх католицьких товариств в
Америці, представляючи кожду державу Союзу,
оголошуючи замір вишколити американських людей, піддатися політичним і дипломатичним відношенням між Ватиканом а Сполученими Державами, себто, принятн політичних послів з Ватикану
до американської політичної ради у Вашінгтоні. Та
чужинецька сила, римо католицька гієрархія, вже
отримує в Вашінгтоні “апостольського делегата”.
Урядовий католицький директор із 1935 pоку каже:
“Апостольським послом до Сполучених Держав є
Емлєто Гіовані Сіцогнані, народжений в Італії 24
лютого 1883 pоку, ... назначений апостольським
послом до Сполучених Держав і Тітуляр архиєпископ Лаодікеї, 17 березня, 1933 pоку; себто, по тім,
як п. Рузвельт став президентом.
40 За поводом римо католицької гієрархії свідки
Єгови є тепер жорстоко переслідувані у всіх частях
“християнства”, а головно в Австрії, Німеччині,
Естонії, Квебеку, і в Новій Джерсії. У повисше згаданих чужинецьких краях книжки Товариства
Вартової Башти, пояснюючі Біблію, були арештовані і знищені, і многих свідків Єгови, правдивих
послідувателів Ісуса Христа оскаржено за змову
бунту і кинуто у в’язницю, тому що вони посідали
або розносили книжки, і все се злобне переслідування свідків Єгови є виконане через тих, що називають себе наслідниками Петра, і урядовими
представителями Бога і Христа на землі. Страшне
гіпокрицтво. Се переслідування новочасними филистіями проти свідків Єгови походить із “пімсти”
і “з ненависного серця” і з “злоби”, як се старинні
филистії робили проти Божих вибраних людей в
Палестині”. – Езекиїла 25:15
УМОВА З ПЕКЛОМ
41

Хотяй римо католицька гієрархія, новочасні
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филистії, спонукали міліони людей вірувати, що їх
церква представляє Ісуса Христа на землі, однак ся
лукава організація поступає як раз проти слова
Божого. Пророки Єгови остерігали людей про день
Армагедону і яке велике знищення Господь принесе лукавим в той час. Гієрархія із побожним на
вигляд лицем і словами кричить на людей і каже,
що ті пророцтва про Армагедон не є правдиві а
головно відносно католицької організації. Напримір, католицький журнал Фріман із травня 1935
року, виданий в Сидні в Австралії, каже про сих
пророків і свідків Єгови: “Головна точка їх вістки
є, що всі політичні і релігійні організації є під контролею Сатани, а католицькі є більше дияволські
чим протестанські; що Бог вскорі поразить католиків й протестантів; що, щоби утічи від знищення, люди мусять стати свідками Єгови … Я заледви можу винуватити людей, коли вони вибирають
скорше знищення, однак нема потреби вибирати
жадного; в дійсности, остаточне знищення – неможливе”.
42 Римо католицька гієрархія складається з гордих і надутих людей, котрі несуться в гору і замість
певного слова Божого вивисшують видумки і научення католицької церкви, і сим чином ошукують
людей і гноблять, і се є представлене в пророцтві
про ізрайльтянів в Єрусалимі. До таких гордих і
пишних новочасних филистіїв Єгова тепер каже:
“Слухайте ж слова Господнього, ви зневажники,
що правите народом сим у Єрусалимі: Позаяк ви
говорите: “Ми з смертю зробили умову, рядну
вчинили ми з пеклом; коли побиваючий бич переходитиме, – він нас не досягне, бо ми втечище певне маєм у льжі, й в омані притулок надійний. За се
так говорить Господь Бог: Ось я закладаю в основу камінь на Сионі, – камінь певний, угольний,
великоцінний, та кріпко заложений; хто в його
ввірує, той не застидаєсь. І зроблю суд мірою, а
справедливість – вагою, і, наче грядом, спустошене
буде втечище льжи, й води затоплять місце вашого
сховку. І так ваші змовини з смертю розірвуться, і
ваша рядна з пеклом не встоїть; і як прийде побиваючий бич, то й вас погубить”. – Ісаії 28:14–18
43 Пророцтва Ісаії, Еремії, Езекиїла і Амоса про
филистіїв були написані довго по тім, як старинні
филистії, яко нарід були знищені; і се є безперечним доказам, що ті пророцтва відносяться до людей, котрих старинні филистії представляли. Надто
великі докази показують, що римо католицька
гієрархія як раз пасує образові зробленому через
старинних филистіїв; інакше сказати, гієрархія
становить новочасних филистіїв. Вдаючи, що вона
вийшла зі світа і стала по стороні Господа, і що
вона посвячена Богу і Ісусу Христу, вона в дійсности бере фальшиве місце послідувателів Ісуса Христа, котрі символічно знаходяться в “землі Юдиній”. Обрізання, як се його вживано після закону
Божого, є символом повного посвячення і відданяся Єгові. Святе Писання часто говорить глумливопро филистіїв як “необрізаних”. (Гляди Суддів14:3;
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15:18; 1 Самуїла 14:6; 17:26; 2 Самуїла 1:20) Се – доказ, що филистії представляли клясу людей або організацію засуджену на ганьбу. Дальше филистії
представляли клясу назначену на ганьбу в сім, що
Бог поразив филистіїв струпами, що в новочасній
мові значить гемороїдами, себто, пархами на задній
части. “Тільки ж, як перенесено його, рука Господня
налягла на город страшно й ударила осадників міських, малого й великого, і понаростали на них гудзи”. – 1 Самуїла 5:9
44 Необрізані филистії бажали тримати ізраїльтян
в підданстві задля грошової користи. Новочасні
необрізані филистії, римо католицька організація,
бажає знищити Божих людей, і тримати всіх інших
людей в підданстві, щоби жати грошову користь.
45 Папа каже, що він є наслідником апостола Петра; але се привлащення є так фальшиве, як самий
Диявол. Ісус Христос каже: “Моє царство не од сього світа”. (Йоана 18:36) Римо католицька гієрархія
каже “се є наше право володіти і управляти сим
світом”. Ісус сказав, що Сатана є володарем або невидимим князем сього світа, і се показує, що римо
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католицька гієрархія с агентом Сатани. (Йоана
12:31; 2 Коринтян 4:4) Римо католицька гієрархія не
лише є приятелем світа Сатани, але є цілковито
частю його, і для сієї єдиної цілі та лукава організація не може представляти Бora, але в дійсности є
ворогом Бога. Слова апостола Якова головно відносяться до сієї лукавої організації. “Перелюбники і
перелюбниці! Хіба не знаєте, що любов світа сього –
вражда проти Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем
світу, той стається ворогом Бога. (Якова 4:4) “Перелюбники”, як се ужито в сім тексті, відноситься до
тих людей, що вважають себе за представителів
Бога і в той самий час беруть участь і становлять
(часть) сього лукавого світа. Що римо католицька
гієрархія становить новочасних филистіїв і є головним ворогом Бога і Його царства, то про се нема
найменшого сумніву. Бог обіцяв, що він рукою позатипічного Давида, Ісуса Христа, спасе своїх людей
із рук сих ворогів. (2 Самуїла 3:18) Єсли так, то яка
судьба або кінець чекає новочасних филистіїв? Се
питання є тепер дуже важне для всіх люблящих
Єгову.

ПОБІДА НАД ФИЛИСТІЯМИ
(Переложено з англійської “Вартової Башти” з 1 лютого 1936)
“Бо встане Господь так, як на горі Перазимі, розгніваєсь, як на долині Габаонській, щоб зробити діло своє,
діло незвичайне, та й довершить своє діло, своє діло дивовижне”. – Ісаії 28:21

ЧАСТЬ 2

Є

ГОВА дозволив филистіям остатися в землі
Юдиній на пробу ізраїльтянам. Отже филистії
були ужиті Єговою яко образ на більшу пробу, яка
мала прийти на Його вибраних людей, на оправдання Його ім’я. Рівно ж Бог дозволив Сатані перебувати на землі по тім, як Він засудив його на смерть,
щоби свідоцтво було дане для Його імени на землі і
щоби Єгова міг у своїм часі об’явити свою могучу
силу на оправдання свого ім’я. (2 Мойсея 9:16) Для
сієї самої причини Єгова позволив новочасним филистіям, римо католицькій організації так званій
“християнською”, забрати місце приписане для посвячених Йому, і дозволити сій безбожній організації
переслідувати Його людей, щоби Його помазані і
посвячені могли доказати свою непохитність до
Нього. В сих останних днях небезпеченьства Єгова
постарався о всякі вигоди для своїх людей, і щоби
скріпити їх надію, від часу до часу Він відкриває
свої пророцтва для них в сій цілі. Єгова і Ісус Христос є тепер Учителями для тих, що посвятилися
Йому і Його царству, і всі посвячені не потребують,
щобн чоловік научав їх. (Ісаії 30:20) До своїх вірних
свідків Єгова дав сю обітницю: “І буде так що перш,
ніж вони до мене покликнуть, я озвуся; вони ще
промовлятимуть, а я вже вислухаю”. (Ісаії 65:24)

Дотримуючи своєї обітниці, Єгова тепер показує
своїм людям, що те пророцтво відносно филистіїв
значить. В сій годині великої недолі, коли вороги
жорстоко переслідують Божих людей на землі, є се
великою відрадою мати повідомлення від Єгови,
чому Він дозволяє на переслідування і який буде
остаточний наслідок. Коли Божі вірні люди досліджують і застановляються над сими пророцтвами
про филистіїв, старинних і новочасних, вони отримують велику потіху, і хто отримав таку потіху, то
се його привилей і повинність нести сю вість іншим, що бажають бути потішені. (2 Коринтян 1:3–5)
Як здається певним є, що міліони людей доброї ролі,
що тепер знаходяться під впливом римо католицької гієрархії як і інші, котрих очи мусять бути отворені, стануться частю великої громади. – Одкриття
7: 9–17
2 Єгова ясно сказав, що Він віднайде всіх своїх ворогів і справедливо відплатиться їм за всі беззаконня, поповнені ними: “Рука Твоя знайде всіх ворогів
твоїх, твоя правиця досягне всіх ненавидящих тебе.
Зробиш з них піч огнянную в час твого явлення;
Господь обгорне їх гнівом своїм, і огонь пожере їх.
Ти знищиш плід їх на землі, і рід їх з між дітей
людських. Вони бо задумали лихо проти тебе, лука-
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ву раду врадили, – та не здоліли нічого”. – Псальма
21: 8–11
3 Докази подані в попереднім виданню Вартової
Башти безперечно показують, що римо католицька
гієрархія є головним ворогом на землі Бога і Його
помазаних людей, і що старинні филистії і їх споріднення із ізраїльтянами представляли сю річ. У пророцтві про змову, щоби відтяти Його людей бути
народом, Господь особливо згадує про филистіїв,
яко учасників тієї змови. (Псальма 83:7) Текст Ісаії
28:21 і інші доказують, що сповнення сього пророцтва возьме місце по тім, як Ісус Христос засяде на
престолі і прийде до храму Єгови чинити суд. Римо
католицька гієрархія і всі релігіоністи, котрі тепер
добровільно стають по стороні сієї лукавої організації а проти Божих помазанників, є ті, що кажуть, що
вони зробили умову зі смертю і пеклом. Розуміється,
католицька гієрархія гровідничить у сім ділі, а інші
релігіоністи стались лише частю або членом тієї
організації. Се релігійно–політичне заведення научає, що такої річи як смерть нема, але що всі люди
при смерти ідуть до чистилища або на муки. Дальше, римо католицька система каже, що вона є Божим заведенням і що хто є католиком, той не є предметом висказаного суду Єговою проти лукавих. Таке твердження, розуміється, є фальшиве. Ісус ужив
сі слова: “І ворота пекольні не подужають її”. (Маттея 16:18) Римо–католицька гієрархія вхопилася сих
слів і мильно уживає їх, яко одинокий можливий
доказ, що католицька інституція буде стояти на
віки. Та повисші слова Icуca не можна так пояснювати, і ясним є, що католицьке пояснення сих слів –
цілковито фальшиве і немає ніякої підстави.
4 Ми добре знаємо, яке є властиве значіння слів
Ісуса повисше наведених; що тут відноситься до
Ісуса Христа, а не до апостола Петра, і що там згадується про церкву Божу, котрої Христос є головою,
а не про “церкву” католицьку. Ісус поставив питання Петрові: “Рече до них: Ви ж як кажете? Хто я?
Озвавшись Симон Петр, каже: Ти єси Христос, Син
Бога живого. І озвавшись Ісус, рече до него: Блажен
єси, Симоне, сину Йонин, бо тіло й кров не відкрила
тобі сього, а Отець мій, що на небі. Скажу ж і я тобі:
Що ти єси Петр, і на сьому камені збудую церкву
мою, і ворота пекольні не подужають її”. – Маттея
16:15–18
5 Про Бога Єгову Писання говорять як про Велику
Скалу. (5 Мойсея 32:4) У книзі Даниїла 2:44,45 Писання відкривають, що з організації Єгови Він взяв
“каменя” котрим є Його помазаний цар, Ісус Христос, і що сей Камінь ріс і побільшався, і наповнив
землю і заволодів цілим світом. Та скала, про котру
Ісус згадує се Христос, котрого Єгова вибрав і помазав і котрому Єгова припоручив роботу збудувати
Його царський дім, церкву Божу. Написано є, що
Бог Єгова, отець Господа Ісуса Христа, вивисшив
Ісуса Христа понад усе і “все покорив під ноги Його
(Христа), й дав Його яко голову над усім в церкві,
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котра єсть тіло Його, повня Того, хто сповняє все у
всьому”. (Ефесян 1:22,23) Се Ісус Христос, котрий
будує церкву і котрий є основою її. Про сю церкву
Ісуса Христа є написано: “На котрому вся будівля
докупи споєна, росте в церкву св’яту в Господі. На
Ньому й ви збудовуйтесь на оселю Божу духом”. –
Ефесян 2:21,22
ЛОЖ
6 Римо католицька організація вважає себе за одинокого товмача Біблії. Вона має повний приступ до
текстів святого Писання, і повинна була знати значіння їх і без сумніву знала, однак добровільно пристосовувала мильно слова Ісуса, висказані до Петра і
мильно научала, що Петро є основою “церкви” і що
на цій основі та “церква” збудована. Пристосовуючи
мильно Писання, римо католицька організація збудувала велику лож на зневагу Божого святого імені і
старалась загарбати те, що належить до Бога і Христа. Нігде нема натяку, щоби церква мала бути збудована на Петрі. Нема найменшого натяку, що Петро був першим папою. Петро ніколи не мав наслідника; отже всі ті, що привлащували собі титул “папа", і що папа – наслідник Христа, се інша велика
лож на зневагу Божого ім’я. Римо католицька наука, що померші знаходяться в чистилищі і що священники можуть молитися за них і увільнити їх від
терпіння – се також велика лож, котрої уживано як
средство до здобуття грошей для сієї системи. Римо
католицька гієрархія – се витвір Диявола, котрий
зорганізував сю злобну систему для зневаження
Єгового ім’я; і та організація, будучи основана через
архіложника (Йоана 8:44), не могла бути заснована
на нічім, лише на ложі. Коли людям сказати про
замір Єгови знищити організацію Сатани, видиму й
невидиму, римо католицька гієрархія каже: “Сі Писання не відносяться до нас, бо ми “зробили умову зі
смертю і з пеклом ми зробили рядню”. Тепер же з
огляду на сі факти, котрих не можна заперечити, ми
можемо бачити, чому Єгова велів своїм пророкам
написати до новочасннх филистіїв, римо католицької організації, над котрою панують “зневажники”,
слідуючі слова пророцтва, а іменно: “Слухайте ж
слова Господнього, ви зневажники, що правите народом сим у Єрусалимі: Позаяк ви говорите: “Ми з
смертю зробили умову, рядну вчинили ми з пеклом:
Коли побиваючий бич переходитиме, – він нас не
досягне, бо ми втечище певне маєм у льжі, й в омані
притулок надійний”. (Ісаії 28:14,15) Ось так Господь заявив, що організація новочасних филистіїв є
потомком Сатани. Пятнадцятий верш повисшого
пророцтва як раз указує те, що римо католицька
ієрархія приписує собі. Сховисько цілого римо католицького пляну знаходиться у великій масі брехнів.
Чи Бог Єгова замірив знищити се “утечище льжи?”
І єсли так, то коли?

(Дальше буде)

