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С

ПРАВЕДЛИВИЙ ВОЛОДАР – се шире бажання
усіх чесних людей. Неудача чоловіка по змаганню многих століт установити ідеальне правительство принесла знеохочення, заколот і недолю.
Люди ріжних народностей терплять із причини
несправедливих володарів, і се терпіння сьогодні
гірше чим в минувших часах. Приповість, яка була
написана много століт тому назад, є правдива й
добра нині: “Як лев рикаючий й ведмідь голодний,
так пан (володар) безбожний убогій людині. Нерозумний володітель тіснить людей многих, хто ж користі не любить, – життє продовжає.” – Приповісті 28:
15:16
Із малим винятком люди стратили надію мати
справедливого володаря і бажане правительство. Їх
брак надії залежить головно від браку знання відносно недолі и замішання в світі. Чоловік, обнявши
високий уряд як володар, оголошує людям, що він
“надіється на Боже провидіння”, і на якийсь час надія людей відживає; але коли вони побачуть, що той
володар не зумів завести справедливости, миру й
добробуту, тоді вони тратять віру в чоловіка і в Бога. Наслідок є, що несправедливість і злочинство
збільшаються.
Та не дуже спішіться класти вину за сі обставини
недолі на плечі несовершенного чоловіка. Усі люди
роблять помилки, без взгляду на їх добрі заміри.
Брак властивого вирозуміння є причиною многих
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таких помилок зі сторони володарів як і зі сторони
людей. “Де нема видіння, там люди пропадають”.
(Приповісті 29:18, анг. перек.) Чоловік може легко
сказати: “Я надіюсь на Боже провидіння в адміністрації правительственних справ”, але бути кермованим Богом – се вже зовсім інша річ. Бог провадить
людей через своє слово, яке е записане в Біблії:
“Слово твоє світильник перед ногами моїми, і світло на стежці моїй”. (Псальма 119:105) Єдиний спосіб
в який можна пізнати замір Божий, то се бути навченим Його словом. “Він веде покірних до правди, і
вказує смирному дорогу свою”. – Псальма 25:9
Ви знайдете у Біблії, що Бог ясно пояснює, чому
влада світа є несправедлива. Та найлучше зі всього
ви там навчитеся, що Єгова – справедливий, мудрий й люблячий Бог і що вскорі, з Його ласки,
прийде конець несправедливому правлінню, а справедливе правління возьме місце і буде істнувати повіки. Тепер ви можете осягнути великий скарб
знання, котре то знання принесе вам мир ума і задоволення, чого неможна описати людськими словами.
Ціль видання сієї книжечки є, щоби помочи вам
знайти в Біблії де ті правди знаходяться і побіч них
помістити факти які є знані і щоб сим чином ви
отримали правдиве і властиве заключення.
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Сі правди докажуть вам поза всякий сумнів, що
велика зміна у справах світа тепер поступає вперед і
то в короткім часі справи людські на землі будуть
перепроваджувані після точної справедливости, що
принесе всім чесним одиницям їх щирі бажання
серця. Отримати таке знання тепер є найбільшою
вагою для вас, тому що єсли ви отримаєте таке
знання, тоді ви будете проваджені Божою мудрістю,
“Блажен той чоловік, що придбав собі мудрість, і
чоловік, що вмів добитися до знання”. – Приповісті
3:13
Навчіться із слідуючих сторінок, як в скорім часі
світ буде правлений, і, пізнавши се, ви також зрозумієте, що зі зміною (правління) буде співтоваришити найбільше горе, якого світ коли зазнав. Ви будете бажати знати, який напрям ви маєте взяти, і в сій
книжечці є визначена виразно дорога утечі і що
прийшов час утікати в одиноке місце безпеченства.
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Справедливий Володар
КОНТРОЛЯ НАД СВІТОМ
(Ся лєкція була виголошена через ряд радіо–станцій в Лос
Анджелес, 25 березня, 1934 року, через Суддю Рутерфорда).

Ч

ЕРЕЗ кільканайцять років се був мій привілей розказувати людям Божу вість правди, як
се вона зазначена в Біблії і уживати радія для сієї
цілі. Ся правда не є так популярна, і для того розбуджує много противенства. Девятнайцять сот літ
тому назад Бог післав Ісуса на землю доручити сю
вість правди. Ісус вірно сповнив свою місію і був
розпятий за розказування правди. Правда ніколи не
буде популярна аж поки прийде цілковита переміна
контролю над світом. Тепер я прошу вас уважно
слідіть за моєю промовою, щоби ви могли більше
оцінити чому є така велика опозиція до правди і
який є властивий і безпечний напрям для людей.
Люди доброї волі мусять тепер слухати, тому що ся
вість є для їх особлившої помочи і потіхи в сім дні
великої недолі для світа. Се не є вість жадного чоловіка, але вість із слова Божого, дорученого після
Його волі.
Найперше я дам пояснення з святого Писання що
значить “світ”, і тоді покажу вам, хто контролює
світом і чому зміна контролю над світом мусить
вскорі прийти. “Світ” значить люди землі, зорганізовані в форму правительства під провідництвом
невидимої сили або сторожа. У Біблії слово “небо”
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значить невидима часть того правління, а “земля”
значить видима сила або правління; і таке то “небо” і “земля” разом становлять світ. Люди доброї
волі є ті, що мають чесне бажання бачити, щоби
правда і справедливість контролювала всім, і щоби
воля Божа була виконана на землі й на небі.
Бог, “котрого єдиного ім’я Єгова” є найвисшим
Іством і жерелом справедливости й життя. Ісус
Христос є Сином Божим, головним виконавчим чиновником Єгови, Одкупителем чоловіка, і правильним володарем світа. Сатана, Диявол, є лукавий,
противник Бога і найбільший ворог чоловіка. Через століття Сатана був невидимим сторожом або
володарем світа. Та колись мусить прийти переміна
від контролі Сатани до Ісуса Христа. Ся зміна приходить і возьме місце в часі сієї генерації. Тепер я
дам вам доказ, показуючи, як Сатана стався володарем світа.
Бог Єгова сотворив землю і поставив совершенного чоловіка на ній, і зробив духове сотворіння, Люцифера, невидимим сторожом землі. Із Люцифером
співтоваришили многі духові сотворіння або ангели, становлячи часть його тодішної організації. Люцифер збунтувався проти Єгови Бога, і в котрім то
бунті прилучились до нього його сили ангельські, і
чоловік був запроваджений до беззаконня і був засуджений на смерть. Позаяк увесь рід людський
вийшов від одного чоловіка, потім як він согрішив і
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був засуджений на смерть, тому всі люди народились несовершенними. (Римлян 5:12) Бог змінив
ім’я Люцнфера на ім’я Диявол, Сатана, Вуж і Змій, і
від тоді Сатана і його сили злих ангелів взяли контролю над світом.
Сатана визвав Бога Єгову поставити людей на
землі, котрі могли б бути вірні і правдиві Богу. Той
визов Бог приняв. Хотяй засуджені на смерть, Сатані й його злим ангелам дозволено істнувати на
якийсь протяг часу і безперешкоди виконувати їх
злі діла, і тоді в назначенім Бог виступить проти
них. Із розмноженням роду людською на землі, інші
ангели, що були цілковито віддані Богу, були спонукані Сатаною брати на себе людську форму і мішатися з родом людським і женитися з дочками
людськими, і з сієї злуки вийшло незвичайне потомство. Тоді наступив період часу великого беззаконства на землі, і Бог оголосив свій замір знищити
“тогдашний світ” через потоп. Той час у святому
Писанні називається “дні Ноя”, тому що Ной був
праведним чоловіком і остався правдивим Богу. –
1Мойсея 6:1–17
Тоді Бог Єгова сказав Ноєві будувати ковчег, у
котрім він мав знайти втечище для себе і для членів
його близької родини. Ной зробив як йому йому було сказано, і тоді на світ прийшов великий потоп,
котрий знищив всяке тіло. Те знищення всякого тіла було образом на знищення теперішнього
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лукавого світа. Спасення кількох одиниць, що
знайшли притулище в ковчезі, представляло або
було образом на міліони людей доброї волі, що будуть переведені через битву великого дня Вссмогу
чого Бога, котра то битва вскорі настане. Знання о
сій правді відносно сих річей є найважнійшою річчю для всіх людей доброї волі; отже ся вість тепер
голоситься яко увага і осторога для всіх таких людей. – 1 Петра 3:19,20; 2 Петра 3:5–7
В часі потопу Бог знищив всяке тіло, але Він не
знищив Диявола і інших злих духів, але позволив їм
дальше уживати сили і впливу над людством аж до
Богом назначеного часу. Чому ж Бог тоді не знищив
Диявола? Відповідь Єгови на се питання знаходиться в Біблії, в 2 Мойсея 9:16, в сих словах: “Та тільки
про те щадив тебе, щоб на тобі показати потугу
мою, і щоб ім’я моє проповідано по всій землі”. (2
Мойсея 9:16) Та день остаточного рахунку мусить
прийти, коли то Сатана і його сили будуть цілковито знищені і тоді настане цілковита зміна в контролі
над світом.
По потопі люди розмножувались на землі і зачали
організуватися в правительства, перша така організація була під провідництвом Нимрода. У тім
правительстві і в кождім правительстві того часу
аж до тепер три елементи становили видиму володіючу силу, а іменно, релігія, політика і комерція.
Протягом того часу Сатана, Диявол, уживав своєї
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зводничої сили над мужами народними, обманював
і ошукував їх, і відпроваджував їх від правдивого
Бога. Але у всіх минувших столітях Бог мав кількох людей на землі, що остались правдивими і вірними Йому, і сих людей Він уживав як своїх свідків
на землі.
Тоді Єгова зорганізував людей Ізраїля в націю для
себе і уживав той нарід яко прообраз, предсказуючи
свій замір відносно роду людського. Через якийсь
час той нарід був вірний Богу, але із бігом часу володарі й люди упали під хитрий вплив Диявола, відвернулись від Бога, і тоді той нарід був цілковито
знищений. Iзраїль був типом, представляючи “християнство”. Народи землі, котрі тепер називаються
“християнством”, з початку служили Єгові, але з
бігом часу сі народи відпали від правдивого поклоненняся Богу, піддалися під зводпичий вплив Сатани, стали зіпсутими, і Бог засудив, що сі народи мають бути цілковито знищені в Армагедоні, так як
Ізраїль був знищений.
Сатана, злобний ворог і зводитель, щоби ошукати
людей, тримав їх в незнанню себе і своєї роботи,
своїх агентів, навіть заперечив, що Сатана істнує
зовсім. Питання, яке ви мусите рішити тепер є, чи
ви будете вірувати і приймете слово чоловіка або
вірувати і приймете правду Біблії, що є слово Боже.
Ся вість проповідується для тих, що вірують, що
Біблія є слово Боже; і вона буде потіхою лише для
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для таких, а не для інших. Тепер світ знайшовся у
великому заколоті; володарі у всіх народах під сонцем знаходяться у великому замішанню. Вони предчувають нещастя наперед, але не знають причини
чому, ані не хотять звернути своєї уваги на правду
святого Писання про се. Многі релігійні провідники
казали вам, що теперішний клопіт у світі – се кара
від Бога; коли ж Писання виразно твердять, що се
Сатана, Диявол спричиняє велику недолю і горе
людям тепер. Святе Писання каже: “Горе живучим
на землі і на морі, бо зійшов Диявол до вас, маючи
великий гнів; знає бо, що короткий йому час”.
(Одкриття 12:12) Тепер я розкажу вам, чому Сатана
стягнув се велике горе на народи землі.
Із початку бунту Сатани Бог Єгова обіцяв, що Він
виведе “насіння”, котре у своїм часі буде володіти
світом у праведності, знищить Сатану й його організацію, і принесе благословенства мира, добробуту
і життя всім народам і людям землі, що будуть чинити правду і справедливість.
Тим обіцяним “Насінням” або Володарем є Ісус
Христос, возлюблений Син Божий. Про Нього є написано: “Власть на раменах його, а дадуть йм’я йому: Дивний, Порадник, кріпкий Володар, Отець будучого віку, Князь мира. Царству його й миру його
не буде границь, …Ревнива любов Господа (Єгови)
Саваота се вчинить”. (Ісаії 9:6,7, англ. перек.) Ось
так Ісус Христос є показаний як правильний

12

КОНТРОЛЯ НАД СВІТОМ
володар землі, через котрого рід людський мусить
отримати бажані благословенства. – 1Мойсея 3:15;
12:3; 22:18
У 33 році по Христі чоловік Ісус, доручивши Божу
вість правди Ізрайлеві, був убитий агентами Сатани. Тоді Бог воскресив Ісуса із мертвих і дав Йому
життя Божественне, вивисшивши Його понад усіх у
вселенній і назначив Його до уряду Царя і Володаря
світа. Однак Ісус мусів чекати на назначений Богом
час, щоб Він міг перебрати правління. (Псальма
110:1) Коли Ісус був на землі Він заявив, що Він мав
пійти й отримати царство і що Він знов поверне й
установить те царство; і для тієї причини Він научав Християнів молитися: “Нехай прийде Твоє
царство. Нехай буде Твоя воля на землі”.
У відповідь на питання що мало становити доказ
Його приходу й Його царства, Ісус зазначив, що світова війна мала зазначити почин Його діяльности
відносно світа. Та світова війна прийшла в 1914 році яко сповнення пророцтва Ісуса. В тім то році Єгова
посадив Ісуса на престолі і припоручив Йому володіти світом. (Псальма 2:6–12) Ісус Христос є духом
тепер і не може бути видимим для людського ока.
Як Сатана був довший час невидимим володарем
світа, отже невидимим для людського ока, так тепер його правління мусить скінчитися і Ісус Христос станеться невидимим володарем або керовником світа. Бог Єгова через століття терпів і
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дозволяв Сатані бути невидимим володарем; але
тепер той час скінчився і конець світа Сатани прийшов, і прийшов час для Ісуса Христа перебрати
справи світа. Та нім Він зачне благословити, то Він
перше знищить лукавого володаря сього світа і
всіх, що попирають сього лукавого володаря.
Сатана знає, шо він має короткий час до Армагедону, що буде останньою битвою між Сатаною і його ангелами по одній стороні й Ісусом Христом і Його ангелами по другій стороні, і, знаючи се, Сатана
навів велике горе на світ в тій цілі, щоби відвернути
людей від правдивого Бога й спричинити їх знищення. Се дальше поперто словами Ісуса, котрий
сказав, що при кінці світа буде велике горе на землі
й заколот, і омертвіють люди від того, що вони
предчуватимуть впаде на світ. Се як раз обставини
які бачимо нині. Велика зміна від несправедливого
до справедливого правління або контролі над світом приближається. – Луки 21:25, 26
Бачучи велику небезпеку упадку світа, земні володарі зорганізували Лігу Народів яко заміну за
царство Боже і релігійні елементи витають ту Лігу
Народів як “політичний вираз Божого царства на
землі”, котрої то Ліги привлащування є цілковито
фальшиві. Сьогодня організація знана як “Товариство Ліги Народів”, через свого президента, видала
відозву до людей, щоби вони попирали Лігу Народів, в котрій то відозві між іншими річами сказано:
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“Чому гасити одиноке світло у світі так темнім”,
розуміючи від сим Лігу Народів, яко одиноку надію
світа. Я остерігаю людей, що Ліга Народів є продуктом Сатани, витворена для ошукання й засліплення людей відносно Божого царства. Ліга Народів
напевно упаде з іншими частями сатанської організації. Бог предвидів і предсказав сю злуку народів, і
через свого пророка Він сказав: “Лучіться народи
разом, та ви будете розбиті, … Єднайтеся разом, та
ви будете поламані. Радьте раду разом, та вона в
ніщо обернеться”. – Ісаії 8:9,10 англ. перек.
Даючи свою відповідь відносно доказів про кінець
світа, Ісус говорить про Лігу Народів як про “гидоту спустіння”, тому що вона називає себе царством
Божим. Він сказав до своїх послідувателів: “Коли
ви побачите гидоту спустіння (котрою є Ліга Народів) стоячу на святому місці, тоді втікайте до Божого царства”. (Маттея 24:15,16) Ісус дав сю осторогу,
тому що Ліга Народів, се знаряд Сатани для засліплення людей до правди. Всі, що шукають прибіжища в Лізі Народів прийдуть до знищення. Боже
царство під Христом є єдиною надією для роду
людського, і се ирибіжище можна знайти лише в
Божій організації.
Через більше чим 1800 років ізраїльтяни були Божими типічними людьми, і се є виразно зазначено в
Біблії що все те, що сталося з тим народом, було
прообразом того, що має статися при кінці світа,
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де знаходимося тепер. Ізраїльський нарід став чинним, коли він ще замешкав в Єгипті, і там ізраїльський нарід представляв людей, що жиють тепер
на землі, котрі стали по стороні Бога й Христа і котрі бажають бачити, щоби справедливість запанувала а гнет скінчився. Фараон, цар єгипетський, представляв або стояв за Сатаною, богом, або невидимим володарем сього світа. Фараон і урядники його
правительства вельми гнобили ізраїльтянів. Бог
Єгова післав Мойсея і Арона до Єгипту бути свідками для Його ім’я й сили. Мойсей був типом на
Ісуса Христа, а Арон був типом на свідків Єгови,
котрі працюють під керовництвом Ісуса Христа.
Бог приказав Мойсейові й Аронові явитись перед
фараоном і вимагати, щоб Його нарід, Ізраїль, міг
служити і покланятись Богу в спосіб, в який Єгова
назначив для них. Фараон відмовив їх просьбу. Тоді
Бог приказав Мойсейові навести порази на Єгипет,
щоби володарі й народи дістали повідомлення й пересторогу, що Єгова – Всемогучий Бог і що Його
прикази мусять бути виконані. На Єгипет упало
усіх десять пораз. Девята пораза складалась із великої темряви над усім Єгиптом, окрім тієї части, де
замешкували ізраїльтяни, де було світло, що було
спеціальною ласкою від Єгови.
Тепер при кінці світа Єгова післав Ісуса Христа,
Більшого Мойсея, й післав своїх свідків, котрих
представляв Арон, і приказав, що Його свідоцтво
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мусить даватися володарям світа і людям, що Єгова
є Всевишний і що Його людям буде дозволено без
перешкоди покланятися й служити Богові в назначений Ним спосіб. У 1919 році релігійний, політичний й комерційний елемент “християнства” установив Лігу Народів супроти Божого царства під
Христом, і від тоді всі видимі володарі енергійно
противляться свідкам Єгови. По приказу Господньому Його свідки доручили повідомлення й осторогу володарям, що світ скінчився, і що царство
Боже приближилося, і домагались від володарів,
щоби людям Божим дозволено без перешкоди служити й покланятися Йому в спосіб, в який Єгова
назначив для них. Доручення такого повідомлення
становило сповнення девятьох пораз на Єгипет;
котрі то девять пророчих пораз сповнилися на володарях світа. Як девята пораза на Єгипет була велика темрява, так і тепер володарі світа знаходяться у великій темряві щодо Божого заміру, тому що
вони не хотять вважати на Божу правду. Се головно
показано фактом, шо Ліга Народів отверто заявляє
бути одиноким світлом, що тепер світить на землі.
Одиноким виїмком в сій великій темряві є ті одиниці, що стали по стороні Бога й Його царства і тішуться світлом зі слова Божого і ним вони є кермовані на правдивий шлях. При закінченню девятої
порази на Єгипет, фараон сказав до Мойсея й Арона: “Йдіть від мене і не приходіть більше”. Так і
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тепер, коли девята позатипічна пораза була виллята на володарів світа, вони неначе сказали до свідків Єгови: “Йдіть геть, ми не хочемо нічого мати до
чинення з вами”. Фараон визвав Бога Єгову. Володарі сього світа роблять ту саму річ. Вони противляться свідкам Єгови і відкинули геть Божу осторогу, і тепер відкидають Бога і Його царство.
Після сього, і згідно з волею Божою, як се Він приказав, свідки Єгови не будуть давати більше повідомлення ані остороги володарям світа, але мусять
тепер нести вість повідомлення й остороги людям
доброї волі про Армагедон і Боже царство, так як
Мойсен й Арон, давали спеціальне поучення ізраїльтянам зараз перед десятою поразою, яка
прийшла на Єгипет.
Первенці єгипетські після їх закону становили
лучшу клясу; і через се в пророчім прообразі ті первенці представляли теперішний володіючий елемент землі. Десята й остання пораза, яку Бог післав
на Єгипет була ся: Він післав свого ангела по всій
землі Єгипту повбивати кождого первенця єгипетського, але схоронив первенців ізраїльських тому, що вони послухали Його приказу, показуючи
віру в Відкупителя чоловіка. Ізраїльтяни зараз полишили Єгипет і за ними впустивсь в погоню фараон і його урядова організація, всі котрі були знищені в морі. То представляло або було прообразом на
Армагедон, що значить цілковите знищення
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сатанського володіння сього світа, як видимого так
і невидимого.
Писання показують, що Бог ніколи не користає з
нічиєї несвідомости, але всякого часу повідомляє й
остерігає, нім Він возьме крок для оправдання свого
ім’я. Завважте се, що Він велів Нойові свідкувати
людям і ангелам про свій замір знищити світ, нім
Він навів потоп, котрий знищив світ. Він велів
Мойсейові й Аронові дати повне повідомлення й
осторогу Єгиптові, і тоді прийшло знищення світової влади. Він велів Iсусові дати добре повідомлення
й осторогу бунтівничому ізраїльському народові, і
тоді наступило знищення того народу. Тепер Єгова
велів своїм свідкам дати повне повідомлення й
осторогу володарям сього світа; і коли ся робота
свідоцтва скінчиться, тоді вскорі наступить цілковите знищення світа. Потоп, знищення Єгипту, і
упадок Єрусалиму принесли много горя людям, але
Ісус заявив, що Армагедои принесе на світ ще більше горе, якого світ ніколи не знав, і що се буде остаточне горе. (Маттея 24:14,21,22) Отже можемо знати, що надходяча битва Армагедон буде останнє і
цілковите виконання присудів Єгови проти лукавих сотворінь, як видимих, так і невидимих.
Армагедон не буде битва між людьми народів землі. Армагедон – се “битва великого дня Бога Вседержителя”, у котрій Ісус Христос і Його ангели будуть
воювати проти Сатани й його злих сил і Ісус
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Христос винесе цілковиту побіду. Завважте тепер
слова, записані в 2 Петра 3, а іменно: “Прийдуть в
останні дні ругателі, що будуть перечити і насміхатись з Божого царства, будучи добровільно несвідомі правди, що тогдашній світ, небеса й земля, був
затоплений водою і погиб; нинішні небеса й земля,
тим самим словом зберігаються на (знищення) про
день суду й погибелі безбожних людей. … Виглядаючи скорого приходу Божого дня, котрого небеса,
будучи У вогні, ринуть, і первотини (видимі володіючі власти) розпечені розтопляться”. – 2 Петра 3:
3–7,12
Ті натхненні слова записані в Біблії кажуть нам,
що має прийти на світ вскорі, що принесе цілковитий конець правлінню Сатани, очищуючи дорогу
для справедливого правління Ісуса Христа. Продовжаючи апостол каже: “Нових же небес і землі
нової по обітниці дожидаємось, в котрих правда домус”. (2 Петра 3:13) Се зазначує цілковиту переміну
в контролі світа: “нові небеса” се Ісус Христос або
невидимий володар, і “нова земля” значить ті вірні
старинні мужі від Авеля до Йоана Хрестителя, котрі
воскреснуть яко совершенні люди і будуть видимими володарями на землі; і те правління буде справедливе. – Псальма 45:16; Ісаії 32:1
В Одкриттю 21 голові нове правління над світом
називається символічно “святий город” або організація, і там вона описана як сходяча від Бога з неба,
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котре то святе й справедливе правління під Христом принесе найбільші благословенства для людей.
Уживаючи своєї найвисшої сили через Ісуса Христа,
Єгова, великий Бог вселенної, буде благословити
всіх людей, що будуть послушні Його справедливому законі. “І обітре Бог усяку сльозу з очей їх; і
смерти більш не буде; ані смутку, ані крику, ані
труду не буде вже; перве бо минуло. І рече Сидячий
на престолі: Ось, усе нове роблю. ... Сі бо слова
правдиві і вірні”. – Одкриття 21:4,5
Я знову звертаю вашу ввагу, що так званий “святий рік” не приніс обіцяного миру й добробуту, і що
ся вже сама невдача повинна переконати людей
доброї волі, що Бог не уповажнив 1933 рік називатися святим роком, ані Він не відповість на молитву
людей, що стараються зробити його святим роком.
На землі тепер нема мира, і убожество страшенно
шириться по цілім краю. Яко свідки Єгови ми не
сперечаємось з людьми. Наша одинока ціль є бути
послушними Божим приказам і розказувати вість
правди. Він приказав сю вість доручувати, і з Його
ласки ми робимо се, без взгляду на опозицію; і коли
ми зробимо се, наша відвічальність кінчиться, а ваша зачинається. Я мушу сказати вам, що всякі людські плани для привернення світа напевно упадуть.
Світ заслаб на смерть, і він мусить умерти. Може
прийти тимчасовий добробут на протяг часу, але
той протяг буде короткий. Присуд Єгови є, що на
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світ прийде цілковита переміна контролі, і для сієї
причини старий світ мусить пропасти.
У страшнім нещастю, яке вскорі прийде на теперішний світ всі, що противляться Богові, У мруть і
не знайдуть жадного способу утечі. (Єремії 25:33–36)
Гроші, майно і світський вплив не куплять нікому
охорони або помочи в часі великого горя. Відносно
сього є написано в слові Божім: “Земля опустіє до
щаду, й мовби би злуплена буде; бо Господь вирік
се слово. Бо земля вся зледащіла під живучими на
ній, вони бо переступили закони; змінили устави; і
зламали вічний заповіт”. (Ісаії 24:3,5) Вічний заповіт згаданий тут – се Божа угода відносно святости
життя. (1 Мойсея 9:1–11) Кождий нарід на землі переступав й добровільно поламав ту угоду через
спричинення непотрібної і безвчасної смерти
людським сотворінням. Приміри такого непотрібного проллятя крови В історії Америки є жорстокі
трактовання Індіянів, і марнотравне вбивання звірят; і се було зроблено головно задля бажання наживи. Комерційні й політичні первотини землі
несправедливо гнобили і вбивали міліони людських
сотворінь, і релігійний чинник позволяв і перепускав такі злі діла. Та Бог вирівнає книжки в Армагедоні
Я остерігаю людей проти лукавої змови сформованої через Сатану, до котрої то змови прилучилися
міжнародні банкіри, невірне духовенство, безсовісні
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політикери, цілі котрої то змови є, щоби затягнути
Америку в Лігу Народів, контролювати гроші і все
інше майно, володіти людьми рукою одного чоловіка диктатора, знищити свободу мови і преси, і
стримати правдиве поклоненяся Богові й Христові.
Ви ж мужайтеся! Бо рука Всемогучого Бога покрушить всіх сих ворогів в Армагедоні на порох!
Яка ж є надія народів землі? Бог Єгова указує на
Ісуса Христа, нового Володаря світа, і каже: “Ось
слуга мій, котрого вподобала душа моя. Він покаже
справедливі суди народам, і на Його ім’я вповатимуть народи”. (Маттея 12:18–21) Отримавши осторогу, люди є свобідні лучитися до котрої організації
вони хотять; але нехай люди доброї волі, що бажають бачити справедливість, мир, добробут, і вічне
життя на землі, стають цілковито по стороні Бога й
Його царства. Нема бо нігде інше безпечного місця.
Щоби стати по стороні Єгови ви не мусите прилучитися до жадної людської організації, але самі в
дома посвятіть себе Богові й Його царству під Христом. Досліджуйте пильно слово правди й пізнавайте
дорогу праведности. Оминайте всякі непорозуміння
й суперечности. Коли прийде бунт і революція,
стійте далеко від них. Поводіться чесно й справедливо зі всіма людьми, і покланяйтеся й служіть Всемогучому Богу. Сьогодня на землі знаходиться міліони людей доброї волі, що бажають знати й чинити
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те, що правдиво, і ті, що будуть поступати після інструкції даної їм зі слова Божого, будуть заховані в
часі великого горя, і перейдуть безпечно, і тоді будуть жити на землі по віки й ніколи не вмирати. На
підставі сього можна направду сказати, “Міліони
людей тепер жиючих ніколи не помруть”.
Можливо, що вскорі противники Божої правди
зможуть заперечити вам на якийсь час слухати
вістки правди о Божім царстві через радіо, але Єгова постарався о інше средство. Ся промова, і інші,
що містять в собі Його вість, електрично переписані, будуть доручені людям у всіх частях світа. Глядіть за оголошенням такого зібрання і тоді збирайтеся разом і слухайте вістки правди і вчіться про
дорогу справедливости. Зміна контролі над світом,
яка приближилася, принесе не лише поміч терплячому людству, але принесе безграничні благословенства і безконечну радість для тих, що слухають
Бога.
Всі, що бажають справедливого царства Єгови під
Христом, і котрі шукають охорони, мусять тепер
стати по стороні Єгови. Я предложую сим слухачам,
видимим і невидимим, приняти слідуючу резолюцію, а іменно:
ПОСТАНОВЛЕНО, що ми тепер стаємо по стороні
Бога Єгови і Його царства; і що ми будемо слухати,
служити і покланятися Богу Єгові і Його любому
Синові, Ісусу Христу, котрий є правильним
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Володарем світа, і що ми будемо брати участь в
оправданню Єгового ім’я.
ПІДТРИМАЙТЕ СВОЮ ПОСТАНОВУ!

Щоби дотримати своєї постанови від тепер по стороні Єгови і Його організації під Ісусом Христом, ви потребуєте й
схочете дійсної помочи. Вдійсности вам не треба, а навіть се
було б мильним кроком, прилучитися до якої будь релігійної
людської організації. Ви зрозумієте се головно по перечитуванню наступаючої промови “Утікайте зараз”.
ТРИМАЙТЕ свою позицію і ставайте сильними в ній читаючи книжки Судді Рутерфорда у вашім домі, вільні від
релігійного замішання. Сі книжки не є сектанські, партійні
або політичні, але чиста наука з святого Писання, правда
фактам і Богу Єгові.
Ім’я книжок є як слідує:
Гарфа Божа
Сотвореннє
Визволеннє
Примиреннє
Правительство
В прекрасній полотняній оправі, містять кольорові образки, і спис; кожда по 325 сторін або більше. Усі пять за $ 1.70;
одна за 35 ц.; пересилку оплачуємо самі. Висилаємо каталог
даром. Висилайте замовлення до:
The Watcr Tover, 117 Adams St. Вгооklуn, N. V.
В Канаді:
The Watcr Tover, 40 Irwin Ave., Toronto, Оnt.
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(Відчит з радіо–станції WBBR, 6 травня, 1934 року, через
Суддю Рутерфорда).

І

НФОРМАЦІЯ яка міститься в сій мові є дана
для користи всіх людей доброї волі, без взгляду
на вірування, релігію, народність або расу. Світ
знаходиться в найбільше критичнім положенню, і
всі ті, що надіються бачити мир і побіду справедливости, повинні пильно шукати інформації з святого
Писання про сю справу. Ворог, не можучи стрінути
правди з правдою, віддався всяким способам, щоби
перешкодити проголошенню правди. Не є се бажанням свідків Єгови робити шкоду якомусь сотворінню, але їх бажанням є, бути послушним приказам
Єгови і чинити добро людям, оголошуючи їм правду.
Бог Єгова є цілковито несамолюбний, і для сієї
причини є написано в святому Писанні: “Бог є любов”. Він не має жадної приємности в лукавстві.
Лукаві люди є гидотою в очах Єгови, і для добра
всіх сотворінь Він у своїм часі знищить усіх лукавих людей. Його час на знищення лукавих вже
близький. (Одкриття 11:15–18; Псальма 145:20) Він
не захоплює несподівано лукавих, але повідомляє й
остерігає їх перед знищенням їх. Бог дозволив Сатані виконувати його злі діла через століття без перешкоди; але тепер прийшов час знищити його, бо
“се день гніву Єгови” проти всіх лукавих. В сих
останніх днях Єгова велить давати повне
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повідомлення й осторогу чинителям беззаконня, і
таке то повідомлення й осторогу власти, що контролюють сим світом, відкинули, і тому день їх знищення приближається. І нім найбільше горе зі всіх
часів упаде на світ, Єгова велить давати повідомлення й осторогу також і звичайним людям, щоби
всі, що хотять, втікали до єдиного місця охорони.
Найбільший учитель даний людям є Ісус Христос. Одягнений у всяку силу й власть в небі й на
землі, і в котрого руці є порученнй всякий справедливий суд і виконання того ж, Ісус Христос научає
із повною властю. Коли світ отримає інформацію
про якесь важне питання від звичайного чоловіка,
то він звертає ввагу на сю інформацію. Задля більшої причини повинні всі люди звернути точну ввагу на слова й власть висказану великим і справедливим Володарем світа. Більше чим девятнайцять
сот літ тому, перед тим нім Він полишив землю, Ісус
дав вість перестороги для людей доброї волі, що мали жити на землі при кінці світа, і та вість головно
відноситься до людей тепер на землі, тому що прийшов час на сповнення. Ми можемо розуміти пророцтво лише потім коли воно зачне сповнятися; і
тепер, маючи ясно перед нашими очима фізичні
факти, показуючі сповнення пророцтва перестороги
висказаного Ісусом, прийшов найвисший час звернути ввагу на сю осторогу.
Те велике пророцтво висказане Христом, і
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записане в двадцять четвертій голові Маттея, зазначує виразний час, коли ту осторогу муситься дати
звичайним людям і також зазначує час, коли вони
мусять утікати, єсли вони хотять знайти місце прибіжища. Свідкам Єгови дано приказ “проповідувати
сю євангелію царства во свідоцтво світові; і тоді напевно прийде конець”. (Маттея 24:14) Через якийсь
час в послушенстві до сього пророчого приказу було
дане свідоцтво по цілім світі, розказуючи людям, що
царство небесне приближилося і що се одинока надія світа. До тих, що виглядали справедливого
правління на землі, Ісус дальше сказав: “Оце ж, як
побачите гидоту спустіння, що сказав Даниїл пророк, стоячу на місці святому (хто читає, нехай розуміє), – тоді, хто в Юдеї, нехай втікає на гори”. –
Маттея 24:15,16
Ся вість є звернена до тих, що знаходяться “в
Юдеї”, і їм то сказано втікати. Вість остороги мусить бути доручена через тих, що “з Юдеї” тому що
їм припоручено промовляти як свідки Єгови.
“Юдей” се той, хто посвятився славити й служити
Єгові Богу і котрий пильно й в послушенстві виконує Божі прикази. (Жидів 13:15) Такі Юдеї є названі
свідками Єгови, котрим припоручено свідоцтво Ісуса Христа, і котрі в послушенстві до Його приказів
мусять доручувати свідоцтво тим, що хотять слухати. (Одкриття 12:17; Ісаії 43:12) Їм припоручено
Господом голосити, що се день пімсти Єгови. (Ісаії
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61:1,2) Їм дано приказ яко свідкам Єгови голосити
сю вість остороги так, щоби про ню почули “вязні”
й люди доброї волі на землі, так звані “Йонадаби”.
Ті дві клясі згадані знаходяться в “Юдеї”, себто ті,
що в серці співчувають з справедливістю і котрі
бажають бачити волю Божу установлену на землі.
Ся вість остороги є доручена їм у своїм часі після
Господнього приказу, щоби дати їм нагоду утічи до
місця прибіжища і знайти охорону під час великого
горя, яке має незадовго впасти на світ. Та виразна
ріжниця між тими, що в Юдеї і тими що з Юдеї поможе нам мати лучше вирозуміння пророцтва, висказаного Ісусом, котре тепер є в процесі сповнення.
Спевністю, що ніяке добро не може вийти із зневаження людей, і свідки Єгови не мають бажання висміяти людей. Однак правда слова Божого мусить
голоситися, і та Божа правда обиджає тих, що противляться їй. Рішім же тепер із слова Божого, хто є
ті “вязні” і ті “Йонадаби”, щоб нам лучше оцінити
пристусовання сього великого пророцтва
висказаного Ісусом Христом.
ВЯЗНІ
На землі знаходиться велике число одиниць, що
посвятилися чинити волю Божу, і через се згодилися йти слідами Ісуса Христа, але котрі задля страху
перед чоловіком або задля самолюбства не сповнили вірно своєї угоди з Господом. Такі є увязнені в
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темниці через тих, що противляться Богові й Його
царстві. Сатана є великим ворогом Бога, і він робить всякі можливі старання, щоби тримати людей
далеко від Єговн. Сатана, Диявол є великий зводитель людей, і одно з його великих средств для зведення людей є релігія. Він уживав релігії до ошукання людей від часів Нимрода аж до теперішнього
часу часу. Нинішні церковні системи називаються
“зорганізоване християнство” або “християнство”.
Вони вдають, що вони служать Богу і Христові, але
місто сього вони служать Дияволові, котрий захопив їх і зробив їх частю світської організації. В тих
церковних організаціях є много людей, що бажають
служити Богові. Вони бачуть, що провідники церковні є винуваті за многі злі діла і що вони цілковито не є в гармонії з Богом і Його царством, і що церковна організація сталась самолюбною і політичною, і що в тій організації великі багатері й фахові політикери є передовцями. Бачучи многі
несправедливі річи, які практикуються в сих релігійних організаціях, і що духовенство не научає
правди з Біблії, ті що знаходяться в церквах і люблять Бога, стогнуть і плачуть задля многнх гидот,
які практикуються там. Чому ж сі щирі одиниці не
полишуть сих церковних систем? Відповідь є та,
що духовенство спонукало сих щирих одиниць вірувати, що се їх повинність лишитися п церковних
організаціях, щоби піднести світ. Провідники
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настрашили сих щирих одиниць вірувати, що єсли
вони полишуть церковні організації, то на них упаде нещастя. Отже сі покірні стоять в церквах задля
страху, спричиненого через научення духовенства.
Вони є дійсно вязнями, і Писання також називають
їх “вязнями”.
Хто ж се спричиняє, що сі вязні бояться полишити
церковні організації? Писання відповідають: “А
страх їх . . . походить із науки заповідей людських”.
(Ісаії 29:13) Через свого пророка Єгова предсказав сі
сумні обставини сих сумлінних церковних членів,
котрі є тримані там неначе вязні у вязниці, але котрі бажають бути вільними і служити Богові. Писання говорять про них, яко таких, що воздихають і
кличуть до Бога задля тих гидот, і моляться сією
молитвою: “Поможи нам, Боже, спасителю наш, для
слави імені Твого; і спаси нас і прости нам гріхи
паші задля імені Твого! Чому мали б казати народи:
Де Бог їх? Нехай народи перед очима нашими дізнають помсту за кров слуг Твоїх пролиту! Нехай
дійде до Тебе стогнаннє невольника! По великості
рамени Твого сохрани дітей смерті”. – Псальма
79:9–11
Коли покірні й боязливі одиниці в церковній організації отримають книжку, котра пояснює правду
Біблійну і коли духовник довідається о тім, тоді він
налягає на них знищити сю книжку і сим чином відбирає потіху під голодної душі в церковній
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“вязниці”. Коли духовенство довідається, що ті, що
в вязниці слухають вістки правди через радіо, тоді
воно старається перешкодити в уживанню радія
для тих одиниць, що проголошують вість правди.
Таке духовенство є не лише сторожами вязниць, але
і гонителями членів їх стада, що шукають пізнати
правду і тих, що стараються розказувати сю правду.
Єгова через свого пророка дає пізнати сих вязнів, і
показує, що щирий вязень молиться отсією молитвою: “Зглянься на поклик мій, бо я вельми знемігся; спаси мене від гонителів моїх, вони бо надто
сильні для мене. Виведи з темниці душу мою, да
прославлю ім’я твоє! Праведні обступлять мене,
коли явиш мені милість твою”. (Псальма 142:6,7)
Коли ж Господь почує молитву їх і відповість їм?
Пророцтво у Псальмі 102 відповідає: “Коли Господь
відбудує (Сион), явиться в славі своїй. Він прихилиться до молитви понижених, і молитвою їх не погордує. Буде се написано для будучих потомків; і
нарід наново сотворений буде Господа хвалити. Він
бо глянув з висоти святині своєї. Господь споглянув
з неба на землю, щоб почути стогнаннє невільника,
щоб розкувати дітей смерті”. – Псальма 102: 16–20
Сион, що є Божа організація, є вже відбудований.
Ісус Христос, Голова його, прийшов до Божого храму і висилає вірних свідків давати спідоцтво вязням, щоби вони почули і пізнали дорогу утечі; і Божим помазанникам є припоручено, “щоб очі сліпим
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одчиняти; щоб виводити вязнів із вязниці, а сидячих у темряві – з темниці”. (Ісаії 42:7) Божс царство
й Його Христа вже прийшло, і вязні мусять почути
вість царства, і тих, що слухають і послушні Богові,
Він увільняє; яко написано: “Господь вязнів визволяє. Господь сліпим очі вітворяє. Господь пригноблених підносить, Господь любить праведних”. –
Псальма 146:7,8
Для сієї причини свідки Єгови, в послушенстві до
Божих приказів, йдуть тепер по світі до всіх тих, що
люблять справедливість, і без взгляду на віроісповідання або расу, стараються помочи їм зрозуміти
правду; як про се написано: “І сказав йому (свідкам
своїм) Господь: Пройди серединою по місті, по Єрусалиму, та й поклади знак на чолах у людей, що зітхають і сумують задля всіх гидот, які діються в городі”. (Езекиїла 9:4) Вість остороги від Ісуса Христа
для тих вязнів є тепер: “Коли побачите гидоту спустіння, що стоїть на святому місці, тоді втікайте на
гори”.
ЙОНАДАБИ
Є ще інша кляса людей на землі, котра в Писаннях
називається “Йонадаби”, тому що вони люблять
справедливість і бажають чинити те, що праве. Вони ніколи не належали до жадної церковної організації, тому що вони бачили, що там практикується
много гіпокрицтва, і для того вони тримали себе
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далеко від тих організацій. Ся кляса людей була
представлена через чоловіка, котрий жив в часі Ізраїля, але котрий не був ізраїльтянином, і котрого
ім’я було Йонадаб. Він і його потомкн старалися
вірно виконувати те, що вони розуміли було правдою. Бог завважав їх бажання справедливости, і хотяй вони не були ізраїльтянами, Він однак показав
їм свою ласку. Егуй, вірний ізраїльтянин і слуга
Божий, був післаний виконати Божі присуди проти
гіпокритичних ізраїльтянів, котрі покланялися
Баалові, себто, практикували диявольську релігію.
Ізраїльські поклонники Баала, як се Писання показують, представляли “християнство”, котре тепер
занимається гіпокритичним поклоненнямся Дияволові. Йонадаб і його потомки ненавиділи гіпокрицтва, так як многі чоловіки й жінки поза церковною системою нині ненавидять гіпокрицтва. Егуй
стрінув Йонадаба і сказав до нього: “Чи ти по моїй
стороні чи ні?” І Йонадаб зараз відповів, що він був
по стороні Егуя. (2 Царів 10:15,16) Тоді Егуй взяв
Йонадаба за руку і запросив його їхати з ним в своїй
колесниці. Через се, що Йонадаб увійшов у колесницю Егуя, він пророчо представляв клясу людей
доброї волі, котра сьогодні стає по стороні Божої організації, маючи щире бажання служити справедливості, і котрі відмовляються служити котрій будь
части організації Сатани. Сі люди доброї волі мусять бути тепер поінформовані щодо заміру Єгови,
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і для того Єгова висилає своїх свідків, щоби вони
дали їм інформацію і розказати їм, мовою святого
Писання, коли втікати і до якого місця. Отже святе
Писання ясно показує, що слова Ісуса Христа, приказуючи певним одиницям утікати, відносяться до
вязнів або “великої громади” кляси і до тих людей
на землі доброї волі, що називаються “Йонадаби”, і
що се свідки Єгови, в послушенстві до Господнього
приказу, мусять доручити сю інформацію. Інакше
сказати, свідки Єгови мусять бути учителями для
тих двох кляс людей, що бажають знати Єгову і Його справедливу організацію.
ЧАС
Коли вони мусять утікати? Слова Ісуса показують, що ся утеча мусить взяти місце перед битвою
великого дня Всемогучого Бога. Слова Ісуса були
по части відповідею на питання, поставлене Йому
відносно Його приходу, кінця світа, і Його царства.
Той період часу зачався в 1914 році. Тоді по 1918
році, наступило по цілім світі проголошення вістки
о гніві нашого Бога, і про котрий то гнів повідомлено володарів. Очевидно, що вже недалеко до кінця
періоду часу коли “ся євангелия царства буде проголошена яко свідоцтво”, і тоді особливша вість остороги мусить датися вязням і клясі Йонадаба. Про
сих властиво можна сказати, що вони знаходяться
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“в Юдеї”, тому що вони люблять Бога й Його справедливе царство а не Диявола, ані жадної части його організації. Бажання їх серця є славити й служити Богу Єгові. Тому Ісус каже до них: “Коли побачите гидоту спустошення, про що згадує Даниїл
пророк, стоячу на святім місці, тоді втікайте на гори”. Ті самі Божественні слова знаходяться в євангелії від Марка 13:14: "Як же побачите гидоту спустіння, що сказав Даниїл пророк, стоячу де не слід
(хто читає, нехай розуміє), тоді хто в Юдеї, нехай
втікає на гори”. Коли “велика громада” і Йонадаби
отримають сю інформацію і побачать або зрозуміють що є те “святе місце”, і що є гидота спустіння, і
тоді єсли вони схотять утікати до місця прибіжища,
нехай утікають зараз.
СВЯТЕ МІСЦЕ
“Святе місце” – се святиня Бога Єгови. Се головна
організація, котрої Ісус Христос є Головою. Се місце
Його пробутку. “Бо Господь вибрав собі Сиона, бажав його собі за оселю. Ось місце мого вічного спокою; ту оселюся, бажав бо я того”. (Псальма 132:13,
14) Се царство Боже з Ісусом Христом, як Головою і
Царем, з Ним співтоваришать всі члени Його
царського дому, котрі також є царями і священниками Божими. –Одкриття 1:6
Коли Люцифер, задля його лукавства збунтувався
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проти Бога, стався Сатаною, Дияволом, тоді Бог виголосив свій замір вивести “насіння” із своєї організації, символічно представленої через жінку, а то
насіння мало оправдати Боже ім’я й знищити Сатану й Його організацію. (1Мойсея 3:15) Тим обіцяним
“насінням” є Ісус Христос, і у всіх пророцтвах святого Писання те “насіння” обітниці, або царство, є
виставлене наперед. Із народом ізраїльським Бог
установив своє типічне царство, через котре Він показав тінь або прообраз свого дійсного царства,
котре Він мав установити колись у будуччині, і котре то царство мало цілковито оправдати Його святе
ім’я. Головна ціль, задля котрої Ісус був післаннй
на землю була та, щоби Він міг статись вірним і
правдивим свідком для Єгови, доказати Його невинність і приготовити себе як Оправдателя Єгового ім’я. Коли Ісус доказав свою вірність Богові аж
до найбільше ганебної смерти, тоді Бог збудив Його
із мертвих і вивисшив Його понад усякі сотворіння
у всесвіті, і приказав, що Йому поклониться всяке
коліно і кождий язик визнає, що Він Христос на
славу Єгови. (Филипян 2:9–11) Бог зробив Ісуса
Христа Володарем світа, і у своїм часі Його правління мусить зачатись. Друга ціль приходу Ісуса на
землю була, щоби Він міг відкупити рід людський і
отримати власть від Єгови дати життя всім людям,
що будуть слухати Його.
Коли ізраїльський нарід указавсь невірний
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Господеві і був відкинутий, тоді Бог заявив, що те
типічне царство скінчиться, і тоді Він заявив свій
замір дати царство тому “хто має власть до його”,
розуміючи під сим Ісуса Христа. (Езекиїла 21:27)
Коли Ісус Христос стався чоловіком і прийшов до
повного віку, Він був помазаний на Царя світа і сей
час зачав голосити, “Царство небесне наближилося”. У всіх Його науках Він робив натиск на Царство. Ісус заявив, що Він мусів відійти (до неба) і приняти Царство, вернутись і установити своє царство
і знищити лукавого, і оправдати ім’я Єгови, і що се
Він зробить при кінці сатанського світа. Задля сієї
причини ученики поставили питання Ісусові, а
іменно: “Скажи нам, коли се буде? Й який знак
Твого приходу й кінця світу?” Ісус сказав своїм ученикам, що Єгова зробив угоду з Ним о царство, і Він
запросив своїх учеників бути учасниками в тім
царстві. (Луки 22:29) Для тієї причини правдиві
послідувателі Христа надіялись на прихід того
Царства.
Царство Христове мусить бути і є цілковито посвячене для справедливости, і для того є “святим
місцем” або місцем Божественної власти для правління світа. Лише ті, що є народжені з Божого духа і
що цілковито посвятилися Богові і Його справі
справедливости, можуть встояти в тім святім місці;
яко ж написано: “Хто вийде на гору гору Господню,
і хто буде стояти на святому місці його? Ті, в кого
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безвинні руки і чисте серце, хто душею не пуститься
иа лукавство, і не присягне криво”. – Псальма 24:3,
4.
Царська родина або царство Боже складається з
Ісуса Христа і тих, що є Його вірними послідувателями уж до смерти. Святе Писання описує сю святу
організацію як тайну Божого царства. Пророки і
святі ангели старались зрозуміти значіння її, але їм
не було дозволено, тому що не прийшов ще тоді Його назначений час. (1 Петра 1:10–12) Від дня Пятидесятниці Бог зачав відкривати свою тайну; тому
Ісус сказав до своїх учеників: “Вам дано знати тайну царства Божого”. (Марка 4:11) Отже тайна Божого царства се Христос і 144,000 членів його
царського дому, відносно чого є написано: “Тайну
закриту од віків і од родів, тепер же явлену святим
Його, котрим Бог зволив об’явити, яке багацтво
слави тайни сієї між поганами, котре єсть Христос в
вас, надія слави”. (Колосян 1:26,27) Отже святе місце – се царський дім Єгови, Христос, одягнений у
власть володіти світом. В 1914 році Бог Єгова установив Ісуса Христа як Царя; яко ж написано: “Се ж
я помазав царя мого над Сионом, святою горою
моєю”. (Псальма 2:6) Се зазначило час “народження
сина хлопятка” котрий буде володіти світом. (Одкриття 12:5) Зараз по тім наступила війна в небі, наслідок чого був скинення Сатани й його ангелів з
неба на землю. – Одкриття 12:7–9
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“ГИДОТА СПУСТІННЯ”
Позаяк святе Писання показує ясно, що царство
Боже під Христом є найвисшою частю Єгової організації й що вся вона приносить овочі, і є средством
для передання життя чоловікові, отже певним є, що
“гидота спустіння”, про котру згадує Божий пророк,
є якраз противенством Божому царському дому і
через се є гидотою, і що вона мусить виходити від
Сатани, Диявола. Вона приносить зневагу на ім’я
Бога Єгови, і відвертає людство від Бога. Диявол є
найбільшим лукавцем, і вся його організація є лукава. (Ефесян (6:10–12; 1Йоана 5:19) Написано є в
слові Божім: “Противна (гидота) Господу безбожного дорога”. (Приповісті 15:9) Отже із сього виходить, що гидота спустіння є напевно витвір Диявола, ціль котрого є противитися Єгові і опоганити
Його святиню, котра є головною організацією Єгови або клясою царства. – Псальма 114:2; Езекиїла
25:3; Псальма 96:6
Скоро потім, як тайна царства Божого була відкрита і проголошена апостолами Господніми, тоді
Сатана, Диявол зачав розвивати фальшиву і гіпокритичну річ наперекір тої ж, і котра то фальшива
річ у святому Писанні називається “тайна беззаконня”, котра не лише противиться Богові, але
“котра вивисшає себе понад усе, що називається
Богом”. (2 Солунян 2:4–8) Сатана, Диявол є
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головним беззаконником, і “тайна беззаконня” – се
диявольське фальшиве і гіпокритичне заступлення
царства Божого, без ріжниці, під яким то ім’ям воно
являється. Від часу Ісусових апостолів аж до приходу Господа й Його царства, Бог вибирав із світа людей для свого ім’я, котрі є Його свідками і котрі
мають співтоваришити з Ісусом Христом. Протягом
того самого періоду часу Сатана розвивав свою
фальшиву субституцію. В 1918 РОЦІ Ісус Христос
прийшов до храму Єгови і зібрав до себе клясу храму, і вскорі по тім Сатана установив свою субституцію замість Царства, котра то субституція складається з “Ліги Народів” так званого “християнства”, і що се є “гидота спустіння”.
Завважте, як хитро Диявол виконав свій замір.
Якийсь час по смерти апостолів увійшла в життя
римо–католицька організація. Без сумніву, що в тій
організації знаходилося много совісних людей; але
вскорі Диявол захопив католицьку церкву і зробив
з неї політично–релігійну–торговельну організацію,
і від тоді вона істнує, яко така. Сьогодні се одна з
найсильніших і найхитрійших організацій на землі.
Римо–католицька гієрархія приписує собі одиноке
право і власть товмачити святе Писання, і що її голова, папа, володіє яко заступник Христа. Є міліони
католицьких добрих людей котрі є “вязнями”, після
значіння святого Писання. Пізнійше протестанська
система була зорганізована, і вона також сталась
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релігійною, політичною і торговельною організацією; і ся організація каже, що царі земні володіють
Богом–наданою властю. Гроші або любов наживи
були узлом, що звязали релігійний, політичний і
торговельний елємент разом. Без сумніву, що в тих
організаціях є деякі одиниці з духовенства, і многі
інші, котрі, будучи несвідомі о замірах Єгови, є
тримані в сих світських організаціях як вязні, але
котрі можуть утічи, єсли б вони ділали точно, коли
вони зрозуміють правду. Жиди всегда противилися
Ісусу Христу Цареві. Десь при кінці світової війни,
в 1918 році, Сатана захопив і спонукав людей злучити разом всі релігії землі в одно злучене тіло. Всі
вони розуміли, що вони мали оминати, згадувати
або дискусувати прилюдно яке будь питання, котреб розбуджувало спір або ображало кого із них.
Нині католицькі, протестанські і жидівські проводарі і інші релігії, за спільною згодою звязалися разом і всі стали проти Божого царства, всі вони відкинули святе Писання, котре заявляє, що Бог зробив Ісуса Христа Царем світа і є єдиною надією світа. Всі вони противляться проголошенню, котре
перечить правдивість їх науки, які научають котрі
будь церковні організації. Замість Божого царства
під Христом Сатана спричинив, що ті релігійні організації злучилися разом і поставили Лігу Народів,
котра є гидотою спустіння. Люди мусять тепер рішити кому сі організації служать, щоби вони
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могли взяти правдивий напрям. Написано в святому Писанні: “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) Отже усі люди мусять бути за
організацією Сатани, або за Божим царством під
Христом. Посереднього грунту нема.
ЛІГА НАРОДІВ
Ісус виразно відносився до гидоти спустіння про
котру згадував пророк Даниїл слідуючими словами:
“І поставить там залогою часть війська, що опоганить сьвятиню могутності і спинить щоденну (безперестанну) жертву, й поставить гидоту (ідола) в
(тій) пустці”. (Даниїла 11:31) Завважте безперечні
факти, які попирають заключення, що Ліга Народів
– се “гидота спустіння”. Бритийська імперія – се сема світова держава, отже пануючою силою у всім
“християнстві”, а Сатана є “богом сього світа”. (2
Коринтян 4:4) Жертва згадана пророком Даниїлом
се безперестанна жертва хвалення й служби Єгові
яку виконують Його вірні свідки, що є правдивими
послідувателями Ісуса Христа. (Жидів 13:15) Під
час світової війни Англьо–Американська імперіалістична система, себто, сема світова система, або
“християнство”, відобрала безперестанну жертву
або службу свідків Єгови стримавши їх роботу, і
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многі з тих свідків були кинуті у вязницю і декотрі з
них повбивані. В той час Диявол був скинутий з неба, і, знаючи що його час короткий до Армагедону,
коли він мусить воювати, він зачав збирати всі народи “християнства” разом до великої битви, як се
сказано в Одкриттю 12:12; 16:13–16.
Диявол всегда уживав релігію, щоби надати своїм
нікчемним плянам поверховний притягаючий вигляд. І чинячи се він ошукав міліони щирих людей.
У 1918 році, і нім скінчилась війна, “Національний
Комітет Церков” видав книжечку під заголовком
“Нарис Ліги Народів під дискусію”. Із тієї книжечки наводимо слідуючі слова:
“Кооперація Союзів (Аліянтів) була найбільшим
світовим експериментом (дослідом) братерства”. “В
Англії сильна бритийська робітнича партія, англіканська й вільні церкви, ділові підприємства й інші
організації, заявились по стороні програми”. “В Англії премєр Лойд Джордж, бувший премєр Асквіт,
Вайконт Бране, Вайконт Грей, Артур П. Белфор,
архиепископ кантербурський, і сотки інших передових чоловіків і жінок ріжного ходу життя, є ревними прихильниками Ліги Народів”.
Умову “Ліги Народів” написав бритийський генерал Смотс. Президент Вілсон був головним її чиновником, а головні релігіоністи одягнули сю річ у
чоловіком–зроблену “святу одежу”. Лондонський
Щоденний експрес з 30 квітня, 1931 року, сказав:
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“Британія–се Ліга Народів. Ми є її силою”. Міжнародні банкіри попирають Лігу Народів своїми
грішми. Многі із сильних людей у тім фінансовім
світі є так звані Жиди, але в дійсности вони не є
Жидами. Се правда, що вони походять від єврейського роду, але слово “Жид” значить той, що служить і прославляє Бога Єгову; чого міжнародні
банкіри не роблять. Вони зробили золото своїм богом. Ню–Йоркська часопись Американ з 8 березня,
1934 року, помістила слідуюче: “Як се досліди показують, то в Америці є установлена й винаймлена
найбільша понятна машина до пропаганди, щоби
присилувати Сполучені Держави вступити до Ліги
Народів і Світового Суду. Будучи поперта фондами
приближно $15,000,000, вона простягає руки свої,
щоби контролювати публичною опінією через школи, бібльотики, колегії, церкви і громадянські й фахові організації відносно предмету співучасти Америки в міжнародних справах”.
РЕЛІГІОНІСТИ
Духовенство каже, що воно служить Богові й
Христові, і можливо, що між ними є одиниці, що
щиро бажають се чинити, але, як се Писання заявляє, вони є слугами того, кому вони направду служать, чи то Богові чи Дияволові. (Римлян 6:16)
Факти показують, що духовенство, католицьке і
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протестанське, і жидівське, попирає і служить Лізі
Народів, що є диявольським витвором, і противиться Божому царстві під Христом й увійшло в
конспірацію проти нього. (Псальма 2:2,3; 83:2–5) Ті
організації поставили Лігу Народів у “святім місці”, себто, “де вона не повинна бути”, і там вона стоїть яко заміна за Боже царство; і се є гидота в очах
Єгови. Завважте дальші докази, яко попертя сього
твердження. В січню 1919 року, Федерація Церков
видала слідуючі заявлення, а іменно: “Прийшов час
зорганізувати світ для правди, добра, справедливости і людства. Тому ми, яко християни напираємо,
щоби установити Лігу вільних народів у прийшлій
мировій конференції. Така Ліга не лише конечна
для мира; але се радше політичний вираз царства
Божого на землі”.
Слідуюче наводимо з виданого звіту “Федерального комітету церков Христа”, а іменно: “Єдина надія на будучність лежить в Лізі Народів. Се одна дорогоцінна річ, що вийшла з війни. Мир світа й надія
для людства спочиває на властивім зміцненню й
чинности Ліги”. Католицьке, протестанське й жидівське духовенство злучилось разом в тім змаганню, як се доказано із слідуючих слів, із згаданого
звіту: “Перед тим, нім Париська Угода була видана,
сей комітет уложив і видав шість лєкцій про Лігу
Народів, котрі були розіслані до церков, і около сто
тисяч примірників були ужиті. Ціла робота
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коштувала около сто тисяч долярів, і через Комісію
Міжнародної Справедливости й Доброї Волі всі передові протестанські церкви прилучились, і через
Мирову Унію Церков і Світовий Союз римо католики й Жиди були приведені, так що Народний Комітет Церков про моральну ціль війни, можна сказати був найбільший репрезентований комітет, як
який коли важився говорити в Америці за все релігійне життя наших людей. Коли війна прийшла до
побідоносного закінчення, ми зараз стрінулись з
потребою заставити себе до роботи, щоби помочи
збудувати новий світовий порядок, у котрім би повторенняся такого нещастя для цивілізації унеможливити навіки”. (Звіт з 1920 року, сторона 160) Сі
організації не можуть заперечити їх власні слова,
котрі показують, що вони приняли Лігу яко заміну
за царство Боже.
Той звіт дальше каже: “Зараз по конференції відносно обмеження оружа прийшло питання як поінформувати публику відносно доконаних діл і їх значіння і щоби дістати співчуття публики щодо ратифікації угод. Се виконувалося після нашої звичайної процедури, висилаючи спеціяльннй лист до всіх
місцевих церков у територіях Федерального Комітету. Сей лист був висланий через Мирову Унію
Церков разом із подібними письмами від Національного Католицького Комітету Запомоги і дві
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національні організації Жидівських рабінів”. – Звіт
за 1922 рік
Федерація Церков або релігіоністи недавно сформували нову корпорацію для поширення пропаганди Ліги Народів, і вони називають її Товариство Ліги Народів, Заінкорпороване. Її президентом є Реймонд Б. Фоздик. В лютім 1934 року, се товариство
розіслало лист, підписаний його президентом, взиваючи американських людей вступити до Ліги Народів, і, між іншими річами, є ужиті отсі значучі
слова: “Справа Ліги Народів сьогодні є більш важна
чим в котрім іншім часі від її основання. ... У світі
так темному як сей, чому гасити одиноке світло
яке є?”
Писання кажуть, що Ісус Христос й Його царство
є світлом світа і одинокою надією світа. (Йоана 8:
12; Маттея 12:18–21) Ось маємо безперечний доказ,
шо основателі Ліги Народів поставили її у святім
місці, де вона не повинна стояти, приписуючи їй великі чесноти світла і надію для світа. Божественне
слово заявляє, що се є гидотою в очах Бога, і що се
“гидота спустіння”, тому що вона була поставлена
замість Божого царства. З ласки Божої сі факти тепер оголошуємо, щоби “вязні” і люди доброї волі,
Йонадаби, могли дістати осторогу, як про се заявляє
слово Боже, і щоби вони могли зараз шукати одинокого місця прибіжища.
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ПОЗІРНА ЦІЛЬ
Ліга Народів привлащує собі бути світлом світа, і
позірна ціль її є забезпечити світові мир і добру волю між людьми; отже католики, протестанти, Жиди, християнські ученики, і інші релігіоністи злучились разом і урочисто згодилися нічого не говорити
один про другого щоби спричинити незгоду або образу, і для того вони противляться і нападають на
кого–будь, хто відважився б розказувати правду про
сю справу. Інакшими словами сказати, вони охочі
пожертвувати правду, щоби за всяку ціну дістати
мир. Ясним є, що се є плян Сатани, без ріжниці, чи
сі люди се знають чи ні. Щоби виконати сей плян
великі радіові корпорації стараються розказувати
людям, що вони будуть або не будуть слухати з святого Писання, і оголосили свій замір, що вони не
позволять нічого говорити людям через радіо, щоб
могло спричинити образу котрій будь церковній організації. Ось такий то політичний рух, що накривається релігійним плащем і через що многі є ошукані. Се є дальшим доказом, що такий плян не походить від чоловіка, але що Диявол є отцем його і
що він старається заколисати людей до спання і
тримати їх в незнанню правди під час, коли він виконує свій нікчемний плян.
Яко взір методи, якої тепер уживають, щоби
перешкодити людям почути правду, послужить нам
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факт, що зараз в державі Новій Джерсії перед лєгістлятурою лежить законопроект, котрий коли станеться законом, тоді унеможливить розказувати
людям ясну правду зі слова Божого відносно великого небезпеченства теперішнього часу. Ціль сього
предложеного закона оклеветання мала б бути охороною релігійних організацій і запевнити свободу
мови. Однак ся ціль якраз противна. Подібний законопроект був предложеннй в Ню Йорській легістлятурі й такий самий тепер лежить перед законодавчим тілом у провінціях Канади. Се само собою
є доказом, що предложений новий закон оклеветання відносно релігії не мав почину в Новій Джерсії,
але виходить від далеко більшого жерела. Дійсна
ціль сього предложеного закона є, щоби змусити
мовчати усіх прихильників правди відносно Божого
царства під час, коли могуча організація, під плащом релігії поступає вперед, щоби злапати всю силу, яка тепер знаходиться в руках людей. Плян Сатани є, щоби перешкодити людям чути правду слова Божого, через замкнення уст кождого, хто свідкував би про ім’я Єгови Бога і благословенства, які
принесе Його царство для людства. Я знову остерігаю людей, що велика битва Армагедон є вже в недалекій будучності й що тепер Сатана уживає всякого средства в силі його, щоби перешкодити людям довідатися о причині тієї битви, які будуть наслідки її, і яке є одиноке средство безпеки для людей.
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Для правдивої релігії нема жадної причини для істновання охоронного закона від обчернення або
оклеветання, тому що те, що є правдиве, є отворене
для найбільшої критики, і напевно вийде з тієї критики цілком неушкоджене. Лише блуд шукає місця
сховку від проникаючого світла правди. Ми з довірєм вповаємо на Єгову й Його Царя, що правда тепер буде вивисшена і що кождий, хто стане по стороні справедливости і правди буде запроваджений
на безпечну дорогу.
ОСТОРОГА
Нехай же кляса вязнів, що знаходиться в номинальних церквах, і всі люди доброї волі на землі, звернуть увагу на слова остороги Ісуса, котрий сказав:
“Хто читає, нехай розуміє”. Царство Боже під Христом приближилося, і Диявол і його знаряд поставили Лігу Народів, ту підроблену й зводничу субституцію замість царства Божого, там де не слід; і се
“гидота спустіння, що сказав Даниїл пророк”. Сей
факт, що релігійні організації попирають Лігу Народів є безперечним доказом, що ті релігійні організації є проти Бога Єгови й Його царства.
Єсли ви згодилися служити Богові й Христові, і
єсли ви бажаєте бути в ласці царстві Божого і служити йому, тоді ви знаходитеся “в Юдеї”, себто, ви
в стані серця, що по стороні Бога. Чи ви бачите
правду? І чи ви бачите “гидоту” стоячу де не слід?
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Тоді, каже Ісус, Цар, “втікайте на гори”. Не опізняйтеся, але втікайте зараз! Тому що в дуже скорім
часі велике горе Армагедону прийде на світ і тоді
буде запізно втікати. Як же ви можете втічи? Утічи
можна, коли ви станете одважно і недвозначно по
стороні Бога й Його царства під Христом, і відмовитеся годитися з організацією Сатани. Єсли ви знаходитеся в якім будь політичнім церковнім визнанню, вийдіть і відмовтеся мати що небудь спільного
із сими несправедливими організаціями. Єсли ви
знаходитеся у світі й є доброї волі до Бога, дайте о
сім до відома, що ви по стороні Бога Єгови і пильно
розказуйте про се іншим – Одкриття 22:17
Без сумніву, що в тих номинальних церквах є чесні проповідники, котрі ще це побачили, що сатанииа заміна за царство Боже є повисше згадана лукава
злука. Також в тих організаціях мусять бути щирі
одиниці, що занимають високі позиції в ній, котрі
то організації символічно представлені через дім.
Про тих, що на високих становиськах, Ісус згадує
як “на криші”, і до них Ісус каже: “Хто на криші,
нехай не злазить узяти що з хати своєї”. (Маттея 24:
17) Інакшими словами сказати, відділіться цілковито від безбожних організацій і не беріть нічого з
них з собою, Коли ви побачите правду, тоді не зходіть взяти щось з собою, що ви бажаєте із тієї організації, але утікайте зараз до Божого царства і звертайте ввагу іншим. щоб вони утікали з вами.
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Ви можете бути робітником якогось доброчинного
діла, совісно виконуючи службу під надзором якоїсь
церковної організації, і по вашій одежі можна пізнати вас, яко таких. До вас Ісус каже: “Коли побачите
гидоту спустіння, що стоїть на святому місці, де не
слід, тоді утікайте! І нехай той, що у полю не вертається по свою одежу”. Не беріть з собою вашої тотожности, яко церковний робітник доброчинности,
тому що та організація є частю світа і Господь каже
до вас: “Тримайте себе не опоганені від світа, бо
світ є ворогом Бога”. (Якова 1:27; 4:4) Між організацією над котрою Сатана є богом і царством під
Христом не може бути нічого спільного; отже написано у святому Писанні: “Яка ж згода в Христа з
Велиялом? Або яка часть вірному з невірним? Тим
же вийдіть із між них, і відлучіться, глаголе Господь, і до нечистого не приторкайтесь; і я прийму
вас”. – 2 Коринтян 6:15,17
У церковних організаціях мусить бути хтось, кого
ви научали і котрі бажали вашої помочи, і для того
ви говорите про них як про своїх дітей; і можливо
вам сказано, “що ви мусите остатися в церковних
організаціях, щоби дати потіху для тих, що стались
вашими дітьми”. У відповідь на се Ісус каже до вас:
“Горе ж важким і годуючим під той час!” – Маттея
24:19
“Зима” – се тяжкий час, коли відбуватиметься велика битва. Се символічно представляє час
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Армагедону. “Субота” – се час, коли всяка робота
розказувати іншим правду відносно царства скінчиться. Отже в ті часи буде запізно утікати; для того Ісус каже: “Моліться ж, щоб не довелось вам утікати зимою, ані в суботу; буде бо тоді мука велика,
якої не було від настання світу до сього часу, й не
буде”. (Маттея 24:20,21) Коли ви побачите сі правди, не чекайте! Утікайте зараз!
ГОРИ
Що означують слова Ісуса в Його промові до вязнів у церкві і до людей доброї волі, а іменно: “Нехай
втікає на гори? Слово “гори” в числі многім. У святому Писанні “гора” символічно представляє Божу
організацію. Через свого пророка Даниїла, в другій
голові, Бог розвязує сю справу. Універсальна організація Єгови є уподоблена до великої “гори”, і Ісус
Христос, Його помазаний Цар, є уподоблений до
каменя. Єгова заявив свій замір вивести “насіння”
для виконання своєї волі й установлення царства
володіти світом, котрим то обіцяним насінням є
Христос Цар. Між ріжними символами, які є ужиті
у святому Писанні описуючі царство під Христом, є
висказані отсі слова. “Камінь, котрого відкинули
будівничі, угольним каменем стався. Від Господа се
сталося; дивно се в очах наших”. (Псальма 118:22,
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23) Христос Цар є “основним каменем” і “дорогоцінним угольним каменем” головної організації Єго
ви. (Ісаії 28:16) В Даниїловім пророцтві написано:
“Камінь був вирубаний з гори без помочи рук людських”; що значить, що Єгова виведе із всесвітної
організації сей Камінь, свого помазаного Царя, і що
се Він зробить без помочи рук людських. Се зробиться силою Божою. Дальше пророцтво каже: “А
камінь … зробився великою горою і сповнив усю
землю”. (Даниїла 2:34,35) Сей Камінь – се Царь головної організації Єгови, Голова котрого то Царства є Ісус Христос; і називається “гора Сион”, помешкання Єгови. Ось таким чином ми пізнали велику “гору”, або універсальну організацію Єгови, і
Його царство під Христом також називається “велика гора”.
У тім Даниїловім пророцтві організація Сатани є
представлена через страшенного боввана з металю,
котрого той “Камінь”, щойно описаний, знищить.
Царі або володарі земні злучилися разом супроти
Бога й Його царства під Христом, як се зазначено в
Псальмі 2:2,3: “Піднімаються царі землі, і князі радять раду проти Господа й проти Помазанця Його:
Розорвім пута і скиньмо з себе посторонки їх!” В
той то час знищення возьме місце; і пророцтво Даниїла, котре відкриває Каменя і противних володарів, показуючи, що Христове царство сталося
“великою горою” і знищить світових володарів,

57

УТІКАЙТЕ ЗАРАЗ
яко ж написано: “А по часах тих царств здвигне Бог
небесний царство, котре повіки не розпадеться, та й
се царство не перейде до другого народу; воно повалить і поторощить усі царства, а само стоятиме
по віки вічні”. (Даниїла 2:44) Згадане тут знищення
возьме місце в Армаґедоні.
“Велика громада” кляса так звана “вязнями” в
церковних організаціях мусить дістати життя яко
духові сотворіння, або зовсім жадного, і буде служити перед престолом Христовим в небі й через се буде
прилучена до Божої невидимої організації або “гори”. (Одкриття 7:13–15) Люди доброї волі, знані як
“Йонадаби” мусять дістати життя на землі яко
людські сотворіння і мусять шукати життя з рук
Єгової організації через Ісуса Христа; і тому сі кляси мусять шукати й знайти прибіжище в обох горах.
(Римлян 6:23) До тих, що тепер бачуть “гидоту спустіння”, диявольську заміну за царство Боже, стоячу там де не слід, Ісус каже утікати на “гори”, т. є до
Єгови й до Христа, тому що в організації Єгови під
Христом є єдине місце прибіжища. Вони мусять
спішитися, щоби стати цілковито по стороні Бога. І
чому? Ісус відповідає: “Буде бо тоді мука велика,
якої не було від настання світу до сього часу, й не
буде”. (Маттея 24:21) Се буде останнє горе, і ніколи
вже терпіння не буде. – Наума 1:9
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ВЕЛИКЕ ГОРЕ
Велике горе – се битва Армагедон. Писання указують, що в слідуючий спосіб та битва буде відбуватися: Організація Сатани обступить Єрусалим, котрий символічно представляє Божу організацію, себто тих, що по стороні Єгови. Тоді Єгова виступить
воювати за своїх людей, і Ісус Христос буде провадити армію Єгови в тій битві. Перша часть тієї битви знищить звіряче правління на землі; тоді наступить знищення “землі Магога”, що значить лукаві
духи, котрі співтоваришать із Дияволом; і тоді коли
Диявол побачить його організацію розбиту, тоді і
він стрінить його власну судьбу; як про се написано: “Ісус Христос злапить змія, того стародавного
Вужа, котрим є Диявол, Сатана, і звяже його ланцом і вкине у яму”. Сю справу пояснюється подрібно в книжці Приготовлення (англ. вид.), котру кождий люблячий Бога повинен уважно студіювати
враз з Біблією.
Слова Ісуса Христа, а іменно, “ті що в Юдеї, нехай
втікають на гори” не є звернені до свідків Єгови,
помазаного останка, тому що вони вже відлучилися
від організації Сатани. Відвічальність положена на
останкові є йти і пильно проповідувати добру новину про царство і давати осторогу для тих, що мають
уха до слухання. Сатана й його представите
лі на землі гірко противляться свідкам Єгови за се,
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що вони розказують правду, а не задля якої будь
іншої причини. Без взгляду на всяку опозицію а навіть коштом свого власного життя, свідки Єгови
мусять дальше розказували правду. Кождий хто має
правдиве бажання бути по стороні Єгови мусить тепер указати свій замір, станувши по стороні Божої
організації. Се знання або інформацію Господь дає
для тих, що бажають помочи в рішенню, який напрям взяти, тому що прийшов час на розділення людей. (Маттея 25:31–46) Отже єсли ви побачили або
зрозуміли, що Диявол поставив замість царства Божого під Христом, свою підроблену річ, Лігу Народів, тоді осторога для вас є, щоби ви утікали до Єгової організації, і щоби ви зробили се зараз.
Вкоротці ви маєте перед собою такий образ: Ісус
Христос, правильний Володар світа, посилає вість
остороги; Він приказує своїм вірним свідкам на землі проголошувати сю вість, щоби поінформувати
вязнів, які знаходяться в церковних організаціях, і
Йонадабів, людей доброї волі на землі поза церковними організаціями, що гидота спустіння – се Ліга
Народів, тому що се Сатана витворив її і поставив її
замість царства Божого під Христом; що се зазначує
час коли ті, що бажають бачити царство Боже і жити в нім мусять слухати вістки остороги і мусять
утікати до царства, яко єдиного місця прибіжища.
Отже Ісус каже: “Утікайте зараз!” І чинячи се,
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ви утікаєте з своїм життям. Єсли докажите свою
вірність Богові й Його царстві, ви будете жити і будете мати часть и оправданню Єгового святого ім’я.
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Чи Ви Бажаєте –
ЗДОРОВЛЯ?
ЩАСТЯ?
СВОБОДИ?
ЖИТТЯ?
Ісус Христос сказав: “Зрозумійте правду, й правда визволить вас”.
Міліони людей були визволені від пекольних мук, коли
вони перичитали книжечку: Пекло, що воно є?
Многі інші були увільнені од огню чистилища по перечитанню книжечки: Небо і чистилище.
Знов інші освободилися од журби по перечитанню книжечки: Де знаходяться померші?
Ще інші стали потішені і відсвіжені надією, коли вони перечитали слідуючі книжечки:
Добробут певний
Другий прихід Христа
Царство, надія світа
Останні дні

Війна чи мир, що?
Кріза
Утеча до царства
Розділення людей

Усі повисші книжечки написав Суддя Рутерфорд впираючись на неомильнім слові Бога Єгови. Кожда книжечка обнимає по 61 стороні і коштує 10 ц., або всі вісім коштують з
пересилкою 45 ц.
Пишіть на адресу:
Tne Wateh Tover
117 Adams St., Brooklyn, N.V.
В Канаді:
40 Irvin Ave., Toronto 5, Ont.
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ЧОМУ БОГ ДОЗВОЛИВ ЗЛО?
КОЛИ І ЯК ПРИЙДЕ КОНЕЦЬ ЛИХУ?
ЩО ЗНАЧИТЬ ЦАРСТВО БОЖЕ?
КОЛИ НАСТАНЕ ВОСКРЕСІННЯ
З МЕРТВИХ?
На сі та многі інші важні питання відповідає Суддя
Рутерфорд у своїх творах, упираючись на пророцтвах святого Писання. Декотрі із його творів є:
ГАРФА БОЖА

СОТВОРЕННЯ

ВИЗВОЛЕННЄ

ПРИМИРЕННЄ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Усі повисші книжки містить у собі чудовий матеріал інформації. Кожда книжка обнимає поверх 330 сторін, і містить
прекрасні кольоровані малюнки. Одна коштує 35 ц., або всі
пять за $1.70.
Пересилку оплачуємо самі.
Пишіть на адресу:
Tne Wateh Tover
117 Adams St., Brooklyn, N.V.
В Канаді:
40 Irvin Ave., Toronto 5, Ont.
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ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ?
Що через цілу Біблію першої книги Мойсея до Одкриття,
через Новий і Старий Завіт, точиться фундаментальна тема
відносно Божого заміру?
Зрозуміння сих перших головних правд освічує всякі тайни
Біблії, вияснює кожде пророцтво записане в ній, гармонізує
всі тексти Біблії, і запевняє понад всякий сумнів, що Біблія –
се натхненне слово Боже.
В сути річи, воно змушує одиницю заключати, що жадний
людський розум не міг придумати, ні, навіть приснити такі
прекрасні будучі благословенства для роду людського, які є
записані в Біблії.
Чому народи знаходяться в терпінню й нещастю, а люди в
сумніві і смутку? Що ж люди повинні робити, щоб полекшити свої терпіння? Хто буде управляти світом в будуччині?
На сі й інші питання ви можете знайти задоволяючу відповідь в книжці

Правительство
Написав Суддя Й. Ф. Рутерфорд. Обнимає поверх 330 сторін, і містить прекрасні кольоровані малюнки. Коштує 35ц.
Пересилку оплачуємо самі.
Пишіть на адресу:
Wateh Tover Bible g Tract Sosiety
117 Adams St., Brooklyn, N.V.
В Канаді:
40 Irvin Ave., Toronto 5, Ont.
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