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Т

ОГО ДНЯ яскраво світило сонце. Широким
полем тихенько плила річечка; худоба паслася на полях, а вівці спокійно лежали у тіні і неквапливо пережовували траву. На березі річки в тіні
крислатого дуба сидів молодик зі своєю дружиною.
Вони вирвалися з метушні задушливого міста бодай
знайти хоч трохи спокою, і відпочити від галасу і
тісняви. Обоє були виховані в сім’ях, в яких зберігались традиційні цінності, і тому любили сільську місцевість. Батьки їхні вірили в Бога і Біблію.
Серця молодят стривожено шукали задоволення,
яке б принесло їм мир і спокій.
В полоні роздумів про тишу і красу навколишнього світу молодик промовив до своєї дружини:
“Уявляєш, як гарно було б мати справжню насолоду, відчуваючи мир і спокій кожного дня, бути впевненим, що ніхто ніколи не порушить твого душевного спокою”.
Дружина: “Як правдиво ти сказав! Знаєш, мій
батько помер, коли я була ще маленькою дівчинкою, але він залишив глибокий слід в моїй душі і
пам’ять про нього назавжди збереглася в моєму
серці. Він завжди говорив про прихід царства Христа. Вчора ввечері я бачила молодика, що стояв на
розі вулиці і пропонував перехожим журнал, який
мав назву ВАРТОВА БАШТА. Ця назва надзвичайно вразила мене; я згадала, що саме так називався
журнал, який читав мій батько. Я взяла у хлопця
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два примірники і взяла їх сюди з собою. Я пам’ятаю, як батько часто говорив, що прихід Ісуса
Христа і Його царство принесе людям величезне
задоволення і благодать, і покладе край ворожнечі і
непорозумінню; воля Божа сповниться, як на небі,
так і на землі. Також він говорив, що благословенний час – це прагнення всіх чесних людей і коли світом буде правити праведність, тоді кожна людина
дістане задоволення.
“Я відмітила в цих примірниках ВАРТОВОЇ БАШТИ дві статті: одна з них має назву – “ЯК ПРИХОДИТЬ МЕСІЯ”, а інша – “БАЖАННЯ ВСІХ НАРОДІВ”. Поки ми сидимо тут, у цьому чудовому місці,
прошу, зачитай мені вголос ці статті”. Ось що він
читав:
ЯК ПРИХОДИТЬ МЕСІЯ
Месія вже прийшов? Якщо це так, тоді де ж Він?
Не глуміться над цими запитаннями!
“Месія” – означає “Помазаний”. Триста років перед Христом переклад Семидесяти, той хто перекладав Писання з Єврейського на Грецьку версію
Септуагінта, вжив слово “Христос” як ідентичне
слову “Месія”. (3 Мойсея 4:5) Месія мав бути володарем, царем. Ангел Гавриїл сказав пророку Даниїлу: “Від того часу, як вийде приказ, щоб
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одбудувати Єрусалим, до Христа Владики – сім сімок і шістьдесять дві сімки; ... А як мине сім і
шістьдесят дві сімки, відданий буде на смерть Христос, і не буде народом Його той, що Його відцурався” (Даниїла 9:25,26) Більше як п'ятьсот років по
тому Юдей радісно сказав своєму братові Симону:
“Знайшли ми Месію (що є перекладом Христос)”.
(Йоана 1:41) Згодом самарянка сказала Йому:
“Знаю, що Месія прийде (званий Христос). Як прийде Він, звістить нам усе”. І сказав їй Ісус: “Се я, що
глаголю тобі”. (Йоана 4:25,26) Незабаром той, що
звався “Месія” або “Христос” прийняв смерть мученика, хотяй не вчинив ніякого злочину. Як сказав
Каяфа, що був архієреєм того року, іншим священникам: “Ви не знаєте нічого, і не думаєте, що краще
нам, щоб один чоловік умер за людей, а не ввесь народ загинув”. – Йоана 11:49,50
Симон Петро був одним з учеників Ісуса, що звав
Його Месія або Христос. Він був Юдеєм, котрий
служив по закону Мойсея. На свято п’ятидесятниці,
в п'ятдесятий день після пасхи, коли Ісус був розп’ятий, Симон разом з іншими учениками чекали в
Єрусалимі; і в той час сповнилося пророцтво Йоіла
2:8,29, і на тих учеників пролився святий дух Господній. Петро, як свідок, відмічає сповнення пророцтва, а потім і надалі продовжує свідчити; це
свідчення розповідає про Спасителя, Месію: “Мужі
брати, дайте говорити явно до вас про праотця
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Давида, що вмер і поховано його, і гріб його у нас до
сього дня. Бувши ж пророком і знавши, що клятьбою клявсь йому Бог, що з плоду поясниці його по
тілу підійме Христа сидіти на престолі його, предвидівши, глаголав про воскресення Христове, що
душа Його не зоставлена в пеклі, а тіло не виділо
зотління. Сього Ісуса воскресив Бог; Йому всі ми
свідки. Правицею ж Божою вознісшись і обітування
святого духа прийнявши від Отця, злив се, що ви
тепер бачите і чуєте. Бо Давид не зійшов на небеса;
глаголе ж сам: Рече Господь Господеві моєму: сиди
по правиці в мене, доки положу ворогів Твоїх підніжком ніг Твоїх. Твердо ж нехай знає ввесь дім
Ізраїлів, що Господом і Христом зробив Його Бог,
сього Ісуса, котрого ви розп’яли” – Дії ап. 2:29–36
Біблійна книга, знана як Одкриття – це є одкриття, яке Ісус Христос дав Йоану після того, як вознісся у своїй небесній славі: “Сей, що про се свідкує, глаголе: “Так, прийду хутко! Амінь. О, прийди,
Господи Ісусе” – Одкриття 22:20
Той беззаперечний факт, що Бог Єгова встановить
Божественне правління праведности і що Ісус Христос буде великим царем цього царства, що Він
прийде вдруге саме для того, щоби прийняти це
царство, так беззаперечно викладено у натхненному
святому Писанні, що в цьому немає жодного сумніву. Для нас важливо визначити, як саме Він
прийде. Багато хто вважав і досі вважає, що
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Господь знову прийде у своєму тілесному образі,
тому самому тілі, що було розіп’яте, і мало сліди
розп’яття, і що воно буде видимим для людського
ока.
Слова самого Ісуса заперечують такі заключення.
Коли Ісус давав настанови своїм ученикам уже перед своєю смертю, Він сказав: “Ще трохи, й світ мене більш не видітиме; ви ж будете видіти мене, бо я
живу, й ви житимете”. (Йоана 14:19). Таким чином
Він стверджує той факт, що Його вірні ученики будуть бачити Його ТАКИМ ЯК ВІН Є, але решта
людства більше Його бачити не буде. Чому ж це
так? Апостол Петро відповідає: “Тому що й Христос, щоби привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, Праведник за неправедних, що
був умертвений по тілу, но ожив ДУХОМ”. (1 Петра
3:18; Американська Поправлена Версія) Ісус встав
із мертвих не в людському тілі, а в духовнім, Божественнім, безсмертнім. Зараз Його тіло є уславлене, людина не може бачити Його, тому що Ісус Христос сяє Божою славою і є “образом особи Його”.
(Жидів 1:2,3; 1 Тимотея 6:15,16) У святому Писанні
немає жодного доказу про те, що після свого чудесного воскресіння Ісус являвся своїм учням у сяйві
Божої слави в своїх тілесних образах, але ці тіла були створені Ним, щоб являтися своїм поки–що
тілесним ученикам.
Ісус прийняв смерть у людському образі; воскрес
із мертвих в образі духа, “духа животворящого”.
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(1 Коринтян 15:45; А.П.В.; 1 Петр. 3:18) Апостол
Йоан каже, що тіло, в котрому Ісус явиться, не буде
Його людським тілом, тому він каже своїм братам
Християнам: “Любі, ми тепер діти Божі; та ще не
явилось, що ми будемо; знаємо ж, що коли явиться,
подібні Йому будемо, бо побачимо Його, яко ж
єсть”. (1 Йоана 3:2) Ісус вже не є людиною, а духовною істотою; тому Він є недосяжний для людського
ока. Він є вираженим образом Бога Єгови. Він має
вже не тіло плоті, а тіло духа, апостол Павло писав:
“Тим же ми від нині нікого не знаємо по тілу; коли
ж і знали по тілу Христа, то тепер більше не знаємо”. – 2 Коринтян 5:16
Після свого воскресіння Ісус був уславлений,
дістав найвище з імен і посів по праву руку свого
Отця в славі і силі, “щоб в ім’я Ісусове приклонилось усяке коліно, що на небі, і на землі, і під землею”. (Филипян 2:9–11; Одкриття 3:21; 1 Петра 3:
22) Апостол Павло писав про Нього: “Господь же
Дух”. (2 Коринтян 3:17) Коли під час хрещення Ісуса в ріці Йордан на Нього зійшов Дух у вигляді голуба, тоді Він був народжений з духа Бога Єгови,
Його Отця: “І ось голос із неба, глаголючи: Се мій
Син любий, що я вподобав Його”. (Маттея 3:17) Про
дух Ісус пояснив юдейському правителю Никодиму:
“Коли хто не родиться од води й Духа, той не може
ввійти в царство Боже. Роджене від тіла – тіло, а
роджене від Духа – дух. Не дивуйся, що глаголав тобі: Мусите ви народитися звиш. Дух, де хоче, дише,
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й голос його чуєш, та не знаєш, звідкіля виходить і
куди йде; так усякий народжений від Духа” (Йоана
3:5–8) “Так і Христос не сам себе прославив бути
архиєреєм, а Той, що глаголав до Нього: “Син, мій
єси Ти, я сьогодні породив Тебе”. – Жидів 5:5
Сатана, Диявол – це є дух. Протягом довгих віків
він був “богом цього світу”, невидимим володарем
“цього лукавого світу” (2 Коринтян 4:4; Галат 1:4);
але людське око ні одного разу не бачило Сатани,
хотяй люди відчували його вплив, так само як і зараз відчувають його. (Одкриття 12:12) Сатана є не
тільки богом цього світу, він є головним демоном
організації злих демонів, невидимої організації, яка
називається “нинішні ж небеса і земля тим самим
словом заховані, ... (2 Петра 3:7); вона складається з
Сатани та інших скинутих з небес ангелів або
демонів, які панують над людьми. Апостол Павло
сказав відносно цілі Бога Єгови: “Нових же небес і
землі нової по обітниці дожидаємось, в яких правда
домує”. (2 Петра 3:13) Йоан сказав, описуючи те, що
“скоро має статися”: “І бачив я небо й нову землю;
перве бо небо і перва земля перейшла, а моря вже
більше не було”. (Одкриття 21:1) Боже правління
Єгови через Ісуса Христа – це нове царство небесне.
Ця нова влада – є Месія невидимий, котрий і дальше буде залишатися невидимим для людського ока,
але Він поставить на землі видимих представників
своєї влади праведности, а саме воскресших вірних
пророків і свідків, що передували приходу Ісуса
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Христа. Це є ті, котрих Він “зробить князями по
всій землі”. (Жидів 11:35; Псальма 45:16; Ісаїї 32:1)
Не слід очікувати другого приходу Господа у тілесному образі, видимому для людського ока; але Він
буде присутній і буде чинити свою вищу владу лиш
Йому відомим чином.
Таким чином дух може бути присутнім між людьми, і в той же час бути невидимим. Перед смертю
Ісус промовив до своїх учеників: “Ще трохи, й світ
мене більш не видітиме; ви ж будете видіти мене, бо
я живу, й ви житимете”. Це безперечний доказ того,
що тільки тим, хто “перейшов” через воскресіння
від людської істоти до духовної, є дано побачити
Господа Ісуса у Його духовному образі Божественної
слави. Звичайно це значить, що світ не помітить
Його присутності і не відчує силу Його праведної і
справедливої влади. Як написано: “Ось, йде з хмарами, й побачить Його всяке око, і ті, що Його прокололи; і заголосять перед Ним усі роди землі. Так,
амінь”. – Одкриття 1:7
Ніхто ніколи не бачив Диявола, але кожен з нас
коли–небудь відчував вплив його злої сили. Ніхто
не бачив і не може бачити Бога; але все, що людина
має доброго – то є від Бога; Бог вживає свою владу
на користь свого сотворіння. В належний час “кожне око” розпізнає присутність Ісуса Христа; але це
лише ті, хто пройшов шлях духовного воскресіння,
“побачуть Його яко ж єсть” ті, хто “сіявся тілом
душевним”, а встав “тілом духовним” (1 Йоана 3:2;
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1 Коринтян 15:44) Всі народжені духом “нові сотворіння” одразу ж попадуть на небо і будуть з Господом; отже, будуть бачити Його таким, який Він є,
тому, що вони також будуть подібні до Нього (2
Петра 1:4) Своїм апостолам, які були новими
сотворіннями, Ісус казав: “Я знов прийду й прийму
вас до себе, щоб де я, і ви були”. – Йоана 14:3
Ці рядки Писання вказують на те, що другий
прихід Господа не значить, що Він явиться в образі
чоловіка і буде ходити поміж людьми, як це було
тоді, коли Він був на землі в образі чоловіка. Його
другий прихід або присутність є пов’язана з справами тих людей, про яких Він піклується і якими
керує заради блага всього людства. Як Сатана був
невидимим господарем світу протягом багатьох
століть, так само тепер Христос буде невидимим
Володарем світу після того, як Сатана буде усунений. Хоча Ісус Христос буде невидимий для людських очей, однак Він буде контролювати справами
нового світу, який стане організацією людства під
ТЕОКРАТИЧНИМ правлінням Бога Єгови.
В багатьох місцях Уповажненої Версії Біблії стосовно другого приходу Господа, слово оригінального грецького тексту “прихід” на англійську перекладено як “присутність”. Грецьке слово парусія
(вимовляється як пар-у-сі-я), що означає присутність і відноситься до невидимої присутності Господа. Воно вживається у приведених нижче текстах
Біблії: “Скажи нам, коли се буде?
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Й який знак Твого приходу й кінця світу?” – Маттея 24:3
“Як же дні Ноєві, так буде й прихід Сина
чоловічого”. – Маттея 24:37,39
“Так і в Христі всі оживають. Кожен своїм порядком: Первісток Христос, а потім Христові у приході
Його”. – 1 Коринтян 15:22,23
“Чи й не ви ж перед Господом нашим Ісусом Христом у приході Його?” – 1 Солунян 2:19
“Щоб утвердити серця ваші непорочні в святості
перед Богом, Отцем нашим у прихід Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його”. – 1 Солунян
3:13
“Ми, котрі зостанемось живими до приходу Господнього, не попередимо тих, що впокоїлись ...
Мертві в Христі воскреснуть найперше”. – 1 Солунян 4:15,16
“Сам же Бог упокою нехай освятить вас зовсім, і
ввесь ваш дух, і душа, і тіло нехай збережеться непорочно у прихід Господа нашого Ісуса Христа”. –1
Солунян 5:23
“Благаємо ж вас, браття, ради приходу Господа
нашого Ісуса Христа і ради нашого збору до Нього”.
– 2 Солунян 2:1
“Терпіть же оце, браття мої, бо прихід Господень
наближується”. – Якова 5:7,8
“Се найперш знаючи, що прийдуть в останні дні
ругателі, ходящі по своєму хотінню, і скажуть: Де
обітниця приходу Його?” (2 Петра 3:3,4
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Апостол Павло, закликаючи Християн до вірності,
писав: “Тим же любі мої, яко ж завсіди слухали ви
мене, не тільки як се за мого побиту між вами. А й
тепер ще більш за моїм непобитом, із страхом і трепетом про своє спасіння дбайте” – Филипян 2:12
“Бо післання (його) скажуть, важкі і кріпкі, а
присутність тіла немочна і слово мизерне”. – 2 Коринтян 10:10
Коли Ісус вознісся на небо на сороковий день по
своєму воскресінню, а Його ученики здивовано
споглядали Його зникнення, ангел Господній промовив до них: “Сей Ісус, узятий од вас на небо, так
прийде, як виділи ви Його, сходячого на небо”. (Дії
ап. 1:11) Тут слід особливо підкреслити слова “як
виділи ви Його”. Лише небагато людей бачили вознесіння Господнє. Лише небагато людей побачать
Його присутність після Його повернення незадовго
до битви Армагедон. Він вознізся на небо тихо,
непомітно для всіх, крім дуже небагатьох, і свідчення цих небагатьох збереглися, щоби підтвердити
Його вознесіння на небо. Його повернення також
було тихим і непомітним для очей світу. Ті, які
спостерігали Його прихід, першими відчули Його
невидиму присутність. Це цілком співпадає з тим,
про що пише апостол Павло: “Бо самі ви добре знаєте, що день Господень, як злодій вночі, так прийде”.
(1 Солунян 5:2; дивись також 2 Петра 3:10; Одкриття 16:15; 3:3; і Маттея 24:43) Злодій зазвичай приходить уночі, коли всі сплять, крім тих,
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хто на сторожі, або тих, кого розбудила його присутність. Господь прийшов в нічну пору кінця світу
Сатани, якраз на світанку нового дня; і ніхто не
розпізнав Його присутності, крім тих, хто на сторожі і хто має око віри, на кого пролилося світло
вірності правдивого Божого слова.
Що стосується Його приходу, Ісус застерігав своїх
послідовників, що прийдуть лжеучителі і будуть казати, що Христос в пустині, що Він у таємних коморах; з’являться духовники і будуть вдавати, ніби–то
вони вже мають з ним зв’язок; вірні послідовники
не повинні вірити таким словам. “Бо як блискавка
виходить зі сходу та сяє аж до заходу, так буде й
прихід Сина чоловічого”. – Маттея 24:26,27
Ці слова Ісуса слід розуміти не так, що блискавка
буквально спалахне на сході і помчиться на захід, і
таким чином цим ознаменується Його прихід. Насправді ці слова означають, що спалах з’явиться в
одній частині неба, і його будуть бачити в різних
частинах, і що це не обмежується якимось одним
локальним явищем. Його будуть бачити ті, хто на
сторожі. Це доведено записами в євангелії від Луки:
“Бо, як блискавиця, блиснувши з одного краю під
небом, до другого краю під небом світить, так буде й
Син чоловічий дня свого”. – Луки 17:24
Блискавка походить від Єгови, сказано в Єремії
10:13. Так само усяке Божественне світло походить
від Єгови. Відкриваючи своє світло своїй помазанній церкві, Єгова робить це через голову Його
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організації, Ісуса Христа. Ніяка людська істота не
може засвітити таке світло. Так само, як ніхто з людей не може вказати на те, що Ісус Христос знаходиться в якомусь певному місці на землі. Його присутність відкривається помазанникам Бога і їх земним спільникам – людям доброї волі, тим, хто прагне бачити прояви Його присутності. В Маттея 24:27,
вираз “прихід” відноситься якраз до приходу Його в
“храм Божий” для того, щоб чинити суд; в цьому
розумінню храм складається з помазанних Богом і
вірних Йому, це не будівля з цегли, дерева або каменю. (Малахія 3:1–3; 1 Петра 4:17) Потім, Ісус
Христос перепроваджує суд і знаходить, що так зване “організоване релігійне християнство” не є храмом Божим, але насправді є частиною організації
Диявола. Цей суд вже відбувається, на доказ того,
що Господь прийшов і перебуває у храмі. Прихід
Господа супроводжувався величезними стражданнями на землі, котрі закінчаться битвою Армагедон, котра знищить організацію Сатани. – Одкриття 16:15,16
Чи буде Ісус тілесно присутнім на землі в часі битви Армагедон? Було би надто самовпевнено давати
на це питання позитивну або негативну відповідь,
адже цього ми не знаємо. Він напевно може бути
присутнім тілесно і направляти битву на землі, і так
само напевно він може направляти битву з небес.
Якщо генерал може керувати солдатами, знаходячись на відстані п’ятдесяти ярдів від них,
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то напевно Христос, маючи необмежену владу, може
направляти своїх вірних ангелів незалежно від
відстані. Його присутність може проявлятися в усіх
частинах землі, незалежно від того, де перебуває Його уславлене тіло, на небі чи на землі. Армагедон –
це битва Бога. Ісус Христос буде на чолі воїнства
Єгови і буде в цій битві найголовнішим. Малоймовірно, що Єгова покине свій трон на небі і прийде
на землю на час цієї великої битви. Такі самі аргументи правдиві також що – до Ісуса Христа. Битва
Армагедон поможе усім сотворінням усвідомити, що
Єгова – це Бог, а Ісус Христос – Цар Царів. Люди на
землі не будуть бачити Ісуса своїми людськими
очима; все ж вони будуть розпізнавати Його присутність, тому що Його влада буде проявлятися з
надзвичайною силою, спричиняючи величезні
страждання.
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З

ДВИГНУ всі народи, – й прийде Той, що Його
бажають усі народи, й сповню дом сей славою,
говорить Господь сил небесних”. Хотяй з того часу,
як Господь промовив ці слова через пророка Аггея,
(2 голова 7 вірш ) минуло близько 2,500 років, вони
й досі не втратили своєї сили. Сьогодні всі народи
перебувають у великому потрясінні. Потрясіння
почалося в 1914 році. Тоді прийшов час здійснення
бажання всіх народів. Це бажання – є прихід до
справжнього храму, що є “храмом молитви для всіх
народів”. Люди доброї волі прагнули, щоб прийшов
Месія, Спаситель; але до певного часу люди не могли розпізнати Його через те, що їх очі засліплював
ворог Сатана і його демони. Тому Ісус Христос принесе “величезну втіху всім народам”, коли люди
доброї волі впізнають Його, тому що Він є представником Бога. Він прийшов у храм як намісник
Бога Єгови. Він є тим “потомством”, що його обіцяв
Бог: “І благословляться в потомстві твоєму всі народи землі”. – 1 Мойсея 22:18
Цілком очевидно, що Єгова не допустить, щоби
народи перебували у спокою і безпечності, сподіючись, що самі зможуть покращити своє життя. (1
Солунян 5:3) Кожен день приносить все нові й нові
політичні і фінансові потрясіння, правителі в
цілому світі надзвичайно стурбовані, і горе людське
множиться. Потрясіння народів, що є складовою
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частиною сатанської організації на землі, продовжуються, і так буде до повного її знищення. Все, що
творить Сатана, і все, що відбувається під його
керівництвом, мусить привести до загибелі, як це є
записано в Жидів 12:26,27. Ніщо не зможе встояти в
той час, крім тих, що перебувають в “Святая Святих Всевишнього”, знайшовши притулок і захист в
Його ТЕОКРАТИЧНІМ правительстві через Ісуса
Христа. Зараз Він вже в храмі, щоб судити всі народи.
Під час останньої битви між юдеями і римлянами
70 року н.е. храм, збудований Іродом в Єрусалимі,
був зруйнований. Це був той самий храм, до котрого
Ісус прийшов за декілька днів до своєї насильницької смерті, і зробивши джгута з мотузків, повиганяв з нього релігійних злодіїв. “І прийшов Ісус у
церкву Божу, й повиганяв усіх, що продавали та
торгували в церкві, й поперевертав столи в міняльників. Й ослони в тих, що продавали голуби; і рече
до них: Писано: Дом мій дом молитви зватиметься;
ви ж його зробили вертепом розбійників”. – Маттея
21:12,13
Перший храм в Єрусалимі збудував цар Соломон, і
цей храм передував будові справжнього царського
дому Бога Єгови, збудований Тим, Хто вищий ніж
Соломон. Храм, котрий згодом збудував правитель
Зоробабель, і той, що збудував цар Ірод, замінив
зруйнований храм Соломона і використовувався за
таким самим призначенням. У цьому храмі

19

ЗАДОВОЛЕНІ
навчав Ісус. “І, навчав щодня в церкві. Архієреї ж
та письменники й значні людські шукали Його вбити. І не знайшли, що б зробити Йому; народ бо ввесь
горнувсь до Нього, слухаючи”. (Луки 19:47,48) Про
те, що цей храм був предтечею справжнього храму
Божого, Ісус сказав такими словами: “Візьміть се
звідсіля; не робіть дому Отця мого домом торговим.
... Озвались тоді Жиди, й казали Йому: Що за знак
покажеш нам, що се робиш? Озвавсь Ісус і рече їм:
“Зруйнуйте сю церкву, й за три дні підійму вам її.
Казали тоді Жиди: Сорок і шість років будовано
церкву сю, а Ти в три дні піднімеш її? Він же глаголав про церкву тіла свого. Як же встав з мертвих,
згадали ученики Його, що Він се глаголав їм; і
вірували Писанню і слову, що глаголав Ісус”. –
Йоана 2:15–22
Ісус є наріжним, інакше кажучи, головним каменем царського храму Бога Єгови. Жидівським клерикалам Він сказав так: “Хиба ніколи не читали в
Писаннях: Камінь, що відкинули будівничі, сей
стався головою угла. Від Господа сталося се, й дивне воно в очах наших? Тим я глаголю вам: Що
відніметься од вас царство Боже, й дасться народові, що робитиме овощі його. І хто впаде на сей камінь, розіб’ється; на кого ж Він упаде, роздавить
того”. (Маттея 21:42–44) Це цілком співпадає зі словами апостола, з котрими він звертається до вірних
послідувателів Ісуса Христа, які стали членами
“Його тіла”, або церкви. (Дивись Ефесян 2:18–22)
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Тепер зробіть порівняння того стародавнього храму
з храмом Ісуса, тим, що є головою цього справжнього храму.
Соломон, помазаний на царство, приготував каміння та інші матеріали для будівництва храму, зібрав їх докупи і спорудив будівлю без зайвого шуму.
“І як будовано храм, то брано до будування каміння
тесане там, де його ламано, так що в храмі при роботі не чути було ні молота, ні сокири, ані якого іншого залізного знаряддя”. (1 Царів 6:7) Справжній,
або царський храм збудований з “живого каміння”,
тобто з живих сотворінь, представлених каменями,
з яких Ісус Христос є головним каменем. “Коли покушали, що благий Господь. Приступаючи до Нього, до каменя живого, від людей відкинутого, від Бога ж вибраного, дорогого, і самі, яко живе каміння,
будуйте дім духовний, священство святе, щоб приношено духовні жертви любоприємні Богу через
Ісуса Христа. Тим то й стоїть в Писанню: “Ось, кладу в Сионі угольний камінь, вибраний, дорогий; і
віруючий в Нього не осоромиться”. – 1 Петра 2:3–6
Храм, збудований із цих живих каменів, складає
священний дім, або священство святого народу Бога Єгови. (1 Петра 2:9,10 Це живе каміння проходить шлях вибирання і приготовлення, починаючи
з того дня, коли Ісус вибирав собі учеників, аж до
Його другого приходу, щоби зібрати до себе тих, з
кого складається храм. Ці живі камені,
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що складають справжній храм, зібрані разом, і з них
без галасу і показної хвальби збудовано Божий
храм.
Святий храм – це дім Бога Єгови. Прихід Ісуса
Христа до цього храму перш за все знаменується
Його появою і гуртуванням навколо себе тих, хто
був вірним послідовником Ісуса Христа. Ті, які померли до Його приходу, і померли у вірі і відданості
Йому, воскреснувши, стануть першими, кого Він
візьме до себе. Тоді останок, вірні, які ще залишилися на землі, будуть зібрані і об’єднані розумінням,
вірою і діями як свідки Єгови під головуванням Ісуса Христа. Про них апостол писав: “Благаємо ж вас,
браття, ради приходу Господа нашого Ісуса Христа і
ради нашого збору до Нього”. – 2 Солунян 2:1
Соломон посів на троні і на четвертий рік свого
царювання розпочав роботу по будуванню храму,
весною. В 29 році (н.е.) Ісус був помазанний Божим
духом на царя в ТЕОКРАТІЇ Єгови. Чотири роки по
тому, Він був помазанний і призначений стати царем і головою храму Єгови, а саме, весною 33 року
(н.е.) Він запропонував себе, як цар і наріжний
камінь в храмі Бога; і Він не був визнаний Юдеями
і згодом розп’ятий. Це сталося через три з половиною роки, тобто на четвертому році після Його помазання; таким чином, частково збулося пророцтво
Соломона про будову образного храму. Подальше і
цілковите сповнення цього пророцтва мало статися
після другого приходу Ісуса Христа.
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В останній тиждень перед своєю смертю Ісус вийшов із храму в Єрусалимі разом із своїми учениками. Вони говорили з Ним про храм. “Ісус же рече їм:
Чи бачите се все? Істинно глаголю вам: не зостанеться тут камінь на камені, щоб не зруйновано”.
(Маттея 24:2) Очевидно, що саме під час цієї розмови Ісус сказав їм про те, що підніметься храм Його
тіла в часі Його другого приходу. Саме тоді запитали вони Його: “Скажи нам, коли се буде? І який
знак Твого приходу і кінця світу?” (Маттея 24:3)
Відповідь Ісуса важлива для того, щоб визначити
час Його приходу. Ісус сказав своїм ученикам, якими будуть ознаки “кінця світу”, які події будуть
відзначати кінець сатанського правління і початок
правління Ісуса Христа, справедливого царя на
землі. Він сказав їм, що найперше лихо, яке станеться з сатанською організацією, буде світова війна, а потім голод, чума і землетруси; за ними прийдуть страждання і горе. Кінець світу безперечно позначить час, коли Ісус посяде на троні, і руйнування
правління Сатани почнеться з небес. Те, що Ісус казав своїм ученикам про настання кінця світу, почало сповнюватися, як це добре відомо з того, що відбувалося в 1914 році н.е., з початком першої світової
війни.
Без сумніву, учням Ісуса був відомий текст пророцтва Езекиїла, навіть якщо вони й не розуміли
його значіння. Вони знали текст Езекиїла 21:25–27,
в якому йшлося про скинення царя Сидекія,
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особливо ту його частину, в котрій сказано: “Скину,
скину, скину, й не буде його, покіль прийде той, що
має до його право й кому віддам його”. Звичайно,
вони мали з нетерпінням чекати того часу, коли
збудеться це пророцтво і коли “той, що має право,
прийде”. Вони знали, що в майбутньому це пророцтво мусить сповнитися. Указ проти Сидекія, останнього царя в Єрусалимі, вступив в силу в 606 році до н. е., коли був зруйнований храм, збудований
Соломоном. Тоді настали “часи поган”. (Луки 21:
24) В інших Писаннях показано, що починаючи з
606 року до н. е. і до приходу правдивого Божого
правління Ісуса Христа, буде сім символічних “часів”; кожен “час” триватиме триста і шістдесять
звичайних років, або ввесь період – дві тисячі п’ятьсот і двадцять років; і той період, таким чином, мав
неминуче закінчитися в 1914 році. (Дивись 3 Мойсея 26:18; Даниїла 4:16,23,32) Таким є доказ того,
що осінь 1914 року є тією датою, коли Ісус Христос
забрав владу і почав здійснювати її на землі.
Головною ціллю другого приходу Ісуса Христа – є
оправдання імені Бога Єгови, на котре Диявол та
вся його організація звели великий наклеп і ганьбу.
Коли Ісус воскрес із мертвих і вознісся на небо за
допомогою сили Бога Єгови, без сумніву, Він хотів
негайно розпочати роботу для оправдання імені Бога Єгови. Отець Його сказав Йому, що Він мусить
зачекати до певного часу, щоби розпочати цю роботу для оправдання Бога Єгови, як сказано у
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Псальмі 110:1 – “Сказав Господь моєму Господеві:
Сядь праворуч коло мене, доки не положу ворогів
твоїх підніжком тобі в ноги”. Послання до Жидів
10:12,13 коментує це пророцтво щодо Ісуса: “Він же,
принісши одну жертву за гріхи, сів на завсіди по
правиці Бога, дожидаючи далі, доки положаться вороги Його підніжком ніг Його”. Кінець цього періоду дожидання неодмінно мав бути таким самим,
як і кінець дожидання, описаний пророком Езекиїлом. (21:25–27) Обидва пророки вказували на ознаки того часу, коли Єгова пошле свого царя, котрий
має право на царство, про котрого Єгова каже: “Се
ж я помазав царя мого над Сионом, святою горою
моєю. Проси в мене, й дам тобі народи в насліддя, а
кінці світа у владіння”. – Псальма 2:6,8
Прихід царя Єгови Ісуса Христа означає: настання
правління Бога Єгови, Його владу над всіма подіями, що відбуваються на землі. Господь дає й інші
вказівки щодо часу, коли Єгова через свого царя
буде робити вплив на події, що відбуваються на
землі. (Одкриття 11:17,18) Вірні слуги Єгови кажуть: “Дякуємо Тобі, Господи і Боже Вседержителю, що єси, і був, і прийдеш, що приняв єси силу
Твою велику і воцарився єси. І розгнівались погани, і настиг гнів Твій”. Народи розгнівались в 1914
році н.е.; і це є ще одним доказом того, що Ісус
Христос воцарився на троні. Далі Одкриття 11:19
розкриває вище згадане пророцтво : “І відчинився
храм Божий в небі, і видно було ковчег завіту
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Його в храмі Його”. В 606 році до н.е. ковчег завіту
був вилучений із Святая Святих храму і не повернений на місце. Ковчег завіту символічно представляє присутність Бога Єгови і є таким чином доказом того, що Його головний представник Ісус
Христос прийшов у храм, отже в храмі присутній
Сам Бог Єгова. – Малахія 3:1–3
Соломон розпочав будування храму на четвертий
рік свого царювання, так само і Ісус в свій перший
прихід прийшов і запропонував себе через три з половиною роки по тому, як був помазаний на царя.
Отже, ми можемо сподіватися, що прихід царя Ісуса
Христа в храм Бога Єгови взяв місце на четвертому
році, а саме, через три з половиною роки від початку Його царювання в 1914 році. Як видно, то час
Його приходу в храм Бога Єгови припадає на весну
1918 року н.е. Ся дата безперечно підтверджена подальшими подіями, що сталися в 1918 році. Ці факти повністю співпадають з пророцтвом, доказуючи,
що “бажання всіх народів” прибуло в храм і було
закладено наріжним каменем на горі Сион.
Господня воля була на те, що Ісус Христос мав
зробити приготовчу роботу до приходу в свій храм,
що є описано як “приготовлення дороги перед Господом”. Бог Єгова в образі вживав для цієї роботи
пророка Ілію. Його робота передбачала подібну роботу, яку мали робити люди Єгови в тім часі, що є
зазначений як “час приготовлення дороги перед
Господом”. Робота Ілії полягала в оправданні
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імені Бога через відкриття Божих правд, які сатанська релігія так довго приховувала від людей.
Ісус говорив, що саме Його вірні послідувателі
мають перепроваджувати “роботу Ілії”, як про це
сказано в Маттея 17:11. Певно, що сам Ісус Христос
направляв цю роботу. Факти свідчать, що журнал
Вартова Башта почав виходити в липні 1879 року, і
що протягом сорока років, аж до 1918 року, люди
Господа проводили роботу серед так званого “християнства”; ця робота відкрила людям головну
правду, яку протягом довгих років від них приховувала релігія. В цей час вірні послідувателі Ісуса
Христа полишили організацію Сатани, а саме “організовану релігію” і повністю посвятили себе Господу. Такою була робота Ісуса Христа по підготовці
дороги перед Господом, і така робота мала бути перепроваджена перед Його приходом до храму Господнього, як сказано у пророцтві: “Ось, я посилаю
ангела мого, а Він приготовить дорогу передо мною,
й негайно за сим прийде в храм свій, що його
шукаєте, Ангел завіту, що його бажаєте; ось, він іде,
говорить Господь Саваот”. (Малахія 3:1) Це свідчить про те, що Він був бажанням “святого народу”
Бога Єгови.
Ціль Його приходу в храм Єгови полягає в тому,
щоб чинити суд Великого Судді. Це має статися до
битви Армагедон; всі члени дійсного храму мають
бути піддані Його суду, тому суд має статися перед
тим, як останні “живі камені” будуть забрані
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з землі. Прихід Господа мав статися в той час, поки
деякі вірні з тих, що належать до храму, ще перебувають в тілі. Поки Післанець Єгови, Ісус Христос,
готував дорогу перед Богом Єговою, захищати інтереси царства Єгови було доручено тим, хто увійшов в угоду виконувати волю Господа і кого запрошено до царства. Бог вибирає і призначає їх, виходячи з того, як вони дбали про інтереси царства.
“Бо пора початись судові від дому Божого”. (1 Петра 4:17) Суд буде визначати вірність Божих людей
на землі. Суд Божий – це час величезних випробувань, випробувань як ніби вогнем. Як сказано в
пророцтві: “Хто ж видержить день приходу Його, й
хто встоїть, як Він явиться? Він бо – огонь розтоплюючий і як те зілля очищуюче; і засяде Він до перетоплювання срібла й очистить синів Левіїних і
переплавить їх, як золото й срібло, щоб приносили
жертву Господеві в праведності”. – Малахія 3:2,3
Всі “сини Левіїні”, або Левіти, належали до Бога і
несли службу в храмі в Єрусалимі. Левіти – це всі ті,
які є народжені духом Божим і яці покликані стати
священством, “священством царства” під владою
Первосвященника Ісуса Христа, царя. З пророцтва
цілком зрозуміло, що прихід Ісуса Христа до храму
буде відмічений страшними випробовуваннями,
внаслідок чого будуть відділені ті, котрі є признані
Богом, від тих, котрі не є признані, щоб ті, що є
вибрані Богом, несли вірну службу Єгові в Його
праведності.
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Події, що сталися весною 1918 року, з великою
точністю підтверджують інші свідчення про те, що
весна 1918 року несе ознаки приходу Ісуса Христа
до храму Єгови. В той час на долю тих, котрі були
посвячені Богу, випали величезні випробовування.
На протязі деякого часу вони виконували роботу,
яка полягала в тому, щоб проголошувати правду. В
1918 році робота, яка несла назву як “робота Ілії”,
була знищена діями ворожих релігійних сил. Багатьох свідків Бога Єгови по всіх краях було кинуто
до в’язниць, права багатьох людей щодо свободи дії
свідчити в ім’я Господа було обмежено. З’явилося
багато лже–братів, які вдавали з себе за послідувателів Ісуса Христа, але котрі дуже скоро охололи в
своїй любові і відвернулися від тих, котрі вірно
служили Богу і Його царству. Саме в той час Божих
людей ненавиділи всі народи за їх вірність Господу,
як пророчо говорив Ісус в Маттея 24:9,10,12: “Тоді
видаватимуть вас на муки, й вбиватимуть вас; і
зненавидять вас усі народи задля ім’я мого. І тоді
поблазняться многі, й видаватимуть один одного, й
ненавидітимуть один одного. І задля намноженого
беззаконня, прохолоне любов многих”.
Ці пророчі вислови разом з іншими подіями, що
сталися весною 1918 року і пізніше, котрі підтверджують пророцтво і його сповнення, є доказом
того, що Господь прийшов в храм Єгови для того,
щоб чинити суд, і що той, хто є “бажанням всіх
народів”, справді прийшов у храм весною 1918
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року. Зараз відбувається суд всіх народів, і всі люди
доброї волі свідчать, що цар Бога Єгови є їх “бажанням”; вони вибрали Його і стали по правицю
Його в Його царстві. (Маттея 25:31-40) (Примітка:
Для ширшого роз’яснення гляди книгу Оправдания,
том третій, голова XI, сторінка 94)
Молодик і його дружина того вечора повернулися
додому, сповнені рішучості дізнатися більше про
Месію і Його царство, тому, що вони хотіли жити
вічно і мати благословення праведного царства. Зараз вони вдома читають Біблію і книги, що видаються через ТОВАРИСТВО ВАРТОВОЇ БАШТИ
КНИГ I БРОШУР, котрі допомагають їм зрозуміти
Біблію і діставати задоволення від її читання.
На протязі багатьох століть щирі люди, котрі любили праведність і бажали життя вічного – прагнули приходу Ісуса Христа і молилися за Його прихід і
Його царство. Царство має надзвичайно велике значення. Саме тому Ісус наказує своїм послідувателям
завжди молитися Богу: “Нехай прийде царство
твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на
землі”. – Маттея 6:10
Те царство є ТЕОКРАТІЯ, що значить правління
світом Всемогутнім Богом через царя Ісуса Христа і
Екзекутора Всевишнього. Це є правління праведности. Царство вирішить всі найболючіші проблеми
і покладе край всяким бідам.
В часі великого горя, що нависло над народами,
щирі і чесні люди шукають дорогу до полегшення
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і спасення. Ця дорога є ТЕОКРАТІЯ. Бог зробив
так, що люди зараз мають можливість вибрати дорогу до життя.

