РЕЛІГІЯ
Походження, вплив
на людей і народи, і
наслідок.
“Бог є дух; і хто
покланяється Йому, духом
і правдою мусить
покланятися” – Йоана 4:24
Діаглот

Своєчасне попередження
до всього світу.
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РОЗДІЛ I
РЕЛІГІЯ
ВИДАТНІ і шановані лю
ди, що представляють на
ції землі, сиділи за круг
лим столом на конферен
ції. Там були присутні лю
ди, що займали високе по
ложення, і представляли
великі релігійні, комерці
йні і політичні установи
землі. А в віддаленому кутку тієї кімнати сидів
незнайомець, і ніхто не знав, як він там з’явився,
оскільки його ніхто не запрошував.
Голова конференції сказав: “Джельтмени, ось
яке важливе питання нам треба вирішити тут: Як
будуть дальше існувати наші шановані нації? Як
нам покласти кінець війні і жити в мирі і безпе
ці? Народи є розірвані через боротьбу і непорозу
міння. Між правителями і людьми панує вели
кий страх і замішання. Я помітив, що деякі дер
жавні діячі закликають більше вдаватися до релі
гії, як засіб для отримання безпеки. Провідники
комерції розділяють цю думку. Серед нас є пова
жний представник найбільшої релігійної устано
ви на землі. Ми тут зібралися, щоб рішити питан
ня нашого миру і безпеки.

7

РЕЛІГІЯ
Тому я запитую вас, панове, щоб повністю обго
ворити це питання: Чи нам потрібно більше релі
гії, щоб вона привела цей неспокійний світ до ста
ну миру і безпеки?”
“Я вибачаюсь пане голово, чи дозволите ви ме
ні дати свідчення перед тим, ніж ви почнете обго
ворювати це дуже важливе питання, у вас є секре
тар, який би зачитав цим шанованим людям підт
вердження фактів, що мають відношення до по
ходження і вживання релігії, до чого вона при
веде і які будуть наслідки? У мене є таке підтвер
дженя, яке я прошу дозволу передати вам”. Було
дозволено і секретар зачитав.
Чи є релігія засобом забезпечення міжнародно
го миру і безпеки? Перш ніж буде прийнято нале
жне рішення, треба розглянути походження релі
гії і її вплив на людство впродовж минулих сто
літь. Релігія взяла початок в Едемі, багато сто
літь тому. З того часу її практикували люди всіх
народів. Та, що є під назвою “християнська релі
гія” сьогодні є найбільш відомою серед народів. Є
припущення, що так – звана “християнська релі
гія” знаходить підтримку у вченнях Ісуса Христа.
Тому слова Ісуса Христа повинні отримати наро
ди, як важливий абсолютний авторитет. Єгова,
Всемогучий Бог, післав Ісуса на землю, щоб
проголосити правду, тому це є запевнено Його сло
вами, а саме: “Я на се родивсь і на се прийшов у
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світ, щоб свідкувати правді” (Йоана 18:37). Крім
того Ісус сказав, що прийде час, коли буде “...на
землі переполох народів у заколоті. І омертвіють
люди від страху та дожидання того, що прийде на
вселенну...”. (Луки 21:25,26) Фізичні факти показують, що це пророцтво Ісуса тепер сповняє ться.
Несвідомість про надходячу небезпеку і її при
чину, перешкаджає безпомічним людям знайти до
рогу до місця безпеки. Всі народи і люди тепер зна
ходяться у великій небезпеці від невидимої сили,
від якої є лише один можливий спосіб втекти. Ви
дання правди відкриває тотожність цієї невиди
мої сили і причину теперішного горя, яке впало
тепер на людей, і це сконечности відкриває чини
телів беззаконня і їх вплив на народи і племена
землі. Ніколи перед тим не було так важним для
людей знати правду як тепер, тому що це “остан
ня година” – 2 Тим. 3:1; 1 Йоана 2:18.
Ученики Ісуса поставили йому важливе питан
ня відносно обставинів які будуть існувати в часі
Його другого приходу й установлення великої ТЕ
ОКРАТІЇ. Ісусова відповідь на питання постав
лене Його учениками була вповні уповажнена Бо
гом Єговою. Між іншими річами Ісус, відповіда
ючи на питання своїх учеників, сказав “І як ста
лось за днів Ноя, так буде й за днів Сина чолові
чого”. (Луки 17: 26) За днів Ноя вплив і сила
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демонів в дуже великій мірі відбивались на тог
дашних жителях землі. Слова Ісуса доказують,
що точно подібні обставини будуть існувати в ча
сі другого приходу, аж поки не прийде Божий наз
начений час знищити лукавих. Як це показують
святі Писання й фізичні факти, Ісус Христос був
окоронований як цар в 1914 році. Святі Писання
доказують, що Він прийшов до Божого храму в
1918 році і тоді Він зачав збирати й судити посвя
чених одиниць. Від того часу горе на людей чим
раз збільшається і сьогодні люди землі знаходять
ся в найбільш плачевному стані, якого ніколи пе
ред тим не було (Одкр.12:12). Біблійне свідоцтво
тепер показує чому такі страшні обставини існу
ють на землі і тоді указує на провізію Бога Єгови,
яку Він зробив для охорони й спасення від такого
стану, і котру то охорону можуть мати лише ті,
що шукають смирности і справедливости.
ПОХОДЖЕННЯ ДЕМОНІВ
Отже кожна особа повинна відложити упередження і всі безпідставні думки і щиро шукати
правди, як це вона записана в слові Божому. Виконуючи це, людина зрозуміє, що головним з між
демонів є сатана, “стародавний вуж”, диявол.
Коли він був один із довірочних чиновників в організації Єгови Бога, його ім’я було Люцифер що
значить
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“ясно сияючий” властю. Він збунтувався проти
Бога, і в часі бунту він став лукавим, і в святих
Писаннях він є знаний як “князь ” демонів, цебто, володар між дияволами або демонами – Мат
12:24).
Єгова змінив його ім’я на змія, сатану, вужа і
диявола. Кільканацять ангелів прилучилися до
сатани в його бунті проти Бога, вони також сталися демонами, лихими, або дияволами, і в святих Писаннях вони є названі “велетнями”, в Поправлені Версії „Нефилимами” (1 Мойс. 6:4). Ім’я
“Нефилим” значить жорстокий або тиран, що добровільно є лукавий і вперто робить зло супроти
Божого закона. Вартова Башта з 1 і 15 вересня,
1934 року подає повні докази з святих Писань від
носно демонів і їх діяльності за днів Ноя.
ВИРОК СМЕРТИ
Вирок смерти був даний проти сатани в часі
його бунту, і котрий то вирок смерти знаходиться
в Езек. 28: 18, 19. Подібно і ті ангели, що прилучи
лися з дияволом в бунті проти Бога, були засуджені на смерть. Однак виконання того засуду
Бог задержав аж до певного часу, коли то Він
“знищить усіх лукавих” (Пс. 145:20; 37:20). Сатана зробив визов Богу, що Він не зможе поставити
людей на землі, котрі б затримали їх невинність
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до Бога, заявляючи що він, сатана, зможе спонукати всіх людей проклинати Бога в Його лице –
Йова 2:5
Ця його хвальба впиралась на теорії, що він
мав силу й вплив звернути їх всіх проти Сотворителя. Щоби дати сатані і його гонцям повну нагоду зробити їх найлучші змагання доказати їхній
лукавий визов, Бог стримав виконання смерти
проти них і аж у свому часі знищить усіх лукавих.
Незмога сатани доказати його зухвалий визов ста
несь доказом для всіх сотворінь, що Єгова є Всеви
шній, що Він є єдиний джерелом життя, і Дателем
всякої доброї й звершеної річи. В доказ Його заміру здержати виконання Його засуду проти сатани, Єгова сказав до нього, як це подано в святих Писаннях: “Та тільки про те щадив тебе, щоб
на тобі показати потугу мою, і щоб ім’я моє проповідано по всій землі” (2 Мойс. 9: 16). Святі Писання доказують, що виконання засуду проти інших бунтівників, демонів, є теж відложене, і про
що є написано: “І ангелів, що не схоронили свого
начальства, оставивши свої оселі, про суд великого дня вічними оковами під темрявою схоронив.” (Юди 6, вираз Діаглота) “Бо коли Бог ангелів, що згрішили, не пощадив, а кинув їх в окови пекольної темряви, і передав, щоб хоронено їх
на суд”( 2 Петра 2: 4).
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Від часу бунту і виречення засуду смерти проти
лукавих одиниць Бог позволив їм оперувати як
найлучше вони можуть, щоби виконати лукавий
визов Сатани. Бог велів своїм слугам записати в
Біблії, що у приході Господа Ісуса і в установлен
ні ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА з Ісусом, як царем, прийде конець сатанському прав
лінню без перешкоди, і тоді лукаві ангели разом з
сатаною будуть знищені після засуду.
Про це є написано: “Для котрих суд з давнього
часу не гається, і погибель їх не дрімає” (2 Петра
2:3 Діаглот). Виконання засуду вже не буде відтягатися. Тоді екзекуція візьме місце. Від часу, коли засуд проти сатани був даний і проти його лукавих співтоваришів, ті лукаві сотворіння ділали
проти Бога в їх змаганні виконати визов диявола,
і для цієї цілі вони ошукували масу людства на
землі і відвертали їх від Бога, одначе всякого часу
були одиниці, що затримували їхню невинність до
Єгови.
ДЕНЬ НОЯ
Ной був слугою Всемогучого Бога і один із проповідників праведности (2 Петра 2:5). За Нойового часу диявол і його інші демони вживали сили і
впливу до такої міри,що всі люди землі були зіпсу
ті, окрім Ноя і його близької родини. “Як же поба
чив Бог, що ледарство людське було велике на
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землі, а люди дбають повсякчасно тільки про лихе. Нояг же здобувся на ласку в Господа. Земля
ж попсувалась перед Богом, і сповнилась насильством земля. І рече Бог Ноягові: “Конець усякому
тілу прийшов перед мене; бо землю сповнено насильством од них. Оце ж хочу їх викоренити з землі” –1 Мойс. 6: 5,8, 11,13.
За таке лукавство й насильство Бог післав потопні води або великий потоп, у котрім все людство окрім Ноя і його близької родини було знищене (1 Мойс. голова 6 і 7). Слова Ісусові, наведені в повисшому тексті (Мат. 24: 37), разом із фізичними фактами добре знаними доказують, що
якраз такі обставини існують тепер на землі й що
такі обставини стануть дуже виразними зараз перед битвою великого дня Бога Вседержителя, у
котрій то битві лукаві будуть знищені.
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ДЕМОНИ І ВАВИЛОН
Тепер слідкуйте історію святого Письма про діяльність сатани і його ордів злих демонів від часу
Ноя і потопа аж до теперішнього часу.
Боже слово, записане в Біблії, є правдою і воно
єдине може просвітити людей, указуючи їм на пра
вдивий шлях (Пс. 119:105; Йоана 17:17). Боже сло
во правди мусить бути провідником усіх тих, що
знайдуть правий шлях і утечу від надходячого
нещастя. “...Бог світло, і ніякої в Нього темряви”
(1 Йоана 1:5). “Сьвітло сиплеться на праведни
ка ...” (Пс. 97: 11). Це значить, що людина мусить
шукати праведности, щоби побачити й оцінити й
скористати із слова Божого. Вороги Божі ходять у
темряві, і сатана, вождь дияволів або демонів, обманює їх і провадить їх темрявою, і всі демони з
ним знаходяться в темряві і всі чинителі беззаконня або лукавства. Вони всі працюють проти
Бога Єгови і тих, що служать Йому. Завважте тепер, які средства уживають чинителі беззаконня,
щоби тримати людство в темряві і далеко від Бога. Ціль Диявола і його агентів в триманню людей сліпими є та, щоби принести знищення людству
ВАВИЛОН
В скорім часі по потопі зорганізовано Вавилон, на
чолі якого був Нимрод, як земний диктатор (1
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Мойс. 10:8–11). Ось так постало перше людське
правительство. Від Вавилону походять всі політичні правительства землі, минулі й теперешні.
Хоч перше місто Вавилон зникло, та всі правительства землі носять ім’я їх матери, “Вавилону”,
диявол і його демони впливали і дальше впливають і контролюють тими правительствами.
Зорганізований Вавилон Нимрод злучив з релігією, комерцією і політикою, яко средство тримання людей у підданстві і щоб володіти ними.
Сьогодні всі правительства, включаючи і так зва
не “християнство”, тримають при життю всі ті
три чинники, що з них складається Вавилон, а
іменно, релігію, комерцію, і політику. Ті тисячі
язиків, що були започатковані в часі помішання
людей на рівнині Синеар, в краї вавилонськім, і
якими люди говорять в ріжних частях землі,
тримали при життю і були під контролею тих
трьох чинників, а іменно, релігії, політики, і торгівлі. Вавилон був під контролем демонів, і люди
покланялися демонам. Його релігія була демонізмом. Той головний демон, сатана, від тоді аж
до тепер, називає Вавилон (включаючи всі правительства землі) своїми власними, і цього Ісус
не заперечив йому, але признав, коли Він був на
землі (Мат.4: 8, 9). Святі Писання показують, що
зорганізовану реліґію започаткував диявол, який
витворив релігію в тій цілі, щоби відвернути люд
ство від Бога. Святі Писання також ясно пока
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зують, що всі народи, включаючи і так зване
„християнство” в теперішньому часі становить
“Вавилон” і всі вони практикують диявольську
реліґію, тому що диявол звів їх, і виконують релігійні звичаї в ім’я Бога і Христа. Про це Єгова
говорить через свого пророка до новочасного так
званого “християнства” або “Вавилону”: “Зійди
вниз та сядь на землі у пилу, ти, дівице, дочко Вавилонська; усядь на землі, бо вже престола нема,
ти дочко Халдейська; вже більше не будуть звати
тебе ніжною та роскішною.
Оставайся ж в із твоїм знахарством та з безліком чарівників твоїх, що змалку тебе так займали; хто знає, може поможеш собі, може й переможеш? Ти аж утомилась, слухаючи дорадників
твоїх; нехай же виступлять ті дослідувачі небес, і
звіздарі, й ті, що з нового місяця віщують; нехай
вони врятують тебе від того, що невідклично при
йде на тебе. Глянь, та ж вони, як солома: огонь по
палив їх; – не змогли врятувати життя свого від
поломя; не лишилось ані углика, щоб загрітись,
ані комина, щоб посидіти коло його”(Іса. 47:1,12–
14.
Сатана є архидемоном і названий в святих
Писаннях як “бог цього світа” або “князь цього
світа”, що значить, що цей світ є під управою й
впливом його (2 Кор. 4:4; Йоана 14:30). Всі правительства землі становлять часть сатанської
видимої організації, і знаходяться під впливом й
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контролею невидимих демонів; і лише кількох
одиниць знають про цей факт. Така організація є
злучена з сатаною, як жінка є злучена з чоловіком. Сатанська організація є названа в святих
Писаннях під символом нечистої жінки, цебто, як
почитателька диявола і чарівниця (Іса. 47:1-15;
Ерем. Голова 50 і 51; Одкр. 17:1-18). Сатанська
світова організація є взагалі знана як “Вавилон”,
і всі части її практикують якусь релігію, яку запровадив диявол в тій цілі, щоби відвернути людей від правдивого й Всемогучого Бога. Для тієї
причини апостол і слуга Ісуса Христа особливо
остеріг християнів, цебто правдивих послідовників Ісуса Христа, що цим світом управляють демони і що всі християни мусять оминати релігію,
і повідомляє їх, що їхні вороги, демони, воюють
проти всіх, що служать Богу і Христу. “Бо наша
боротьба не з тілом і кровю, а з князівства ми ; і з
властями і з миродержителями тьми віка сього, з
піднебесними духами злоби” (Ефес. 6:12).
Перед поміщанням людських мов при вежі вавилонскій, ім’я “Вавилон” значило “ворота до бо
га”. Це було релігійне ім’я, не зазначивши до якого бога це відносилося, але вдійсності це відносилося до мімічного бога сатани, цебто, до бога
або могутнього невидимого володаря цього лукавого світа ( 2 Корин. 4:4).
У Вавилоні релігія завжди була на переді. Нимрод установив релігію, поставивши себе як ви
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димого представника бога, цебто, сатани, і домагавсь, щоб люди почитали його, Нимрода; і для
тієї цілі він стався “велетнем”, якож написано
про нього в святих Писаннях: “Нимрод, велетень
на землі, могутній ловець перед (цебто, висший
ніж) Господом Єговою” (1 Мойс. 10:8-10) (За ширшим виясненням гляди Енцикльопедію МІКлінтока і Стронга, під заголовком “Нимрод”).
Біблійне пророцтво має много до сказання про
Вавилон і його знищення. Книжка Одкриття каже, що знищення Вавилону є наближаючася подія, що є дуже цікавою річчю як в небі, так і на
землі; і це знищення відноситься до цілковитого
упадку організації сатани, а не буквальної землі.
Знищення Вавилону значить, як це святі Писання відкривають, остаточний конець цьому лукавому світу, над котрим сатана і його демони володіють, і котре то знищення зараз наступить по
скінченню проголошення Єгового ім’я і царства,
котра то робота тепер поступає вперед. Та робота
свідоцтва тепер названа Божа, „дивовижня робота”, а опісля наступить Божий “дивовижний акт
”(Іса. 28:21).
ХРИСТИЯНСТВО Є ВАВИЛОНОМ
Писання відкривають, що ім’я “вуж” є дане сатані, дияволові, щоби відзначити його як велико
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го зводителя, і яко такого, що практикує обман і
звідництво на людству.
Одно з його головних средств є тримати людей
завжди в незнані правди відносно його організації, а головно відносно Вавилону. Святі Писання
виразно зазначують, що Вавилон існуватиме при
кінці сатаниного світа, і тоді він мусить бути зни
щений. “Вавилон” не лише відноситься до “поган
ства” і його релігії, але також до так званого “хри
стиянства”, а особливо до так званої “християнської релігії”, яка є злучена з комерцією і політикою, шоби контролювати світом. Так зване “християнство”, при помочи обману і звідництва, уживає ім’я Христа, і те ім’я вибрав і ужив диявол
для очевидної цілі, щоби звести і обманути людей
і відвернути їх від Бога. “Християнство”– це найвисший розвій і найбільше звіднича форма сатанської видимої організації. Основна наука старинного Вавилону було релігійне навчання про “без
смертність”, найперше диявола, і всіх його демонів і також всі людські душі, що прийшли під контролю демонізму. Таке навчання є зневагою пра
вди Всемогучого Бога і Його проголошених присудів, що лукаві будуть знищені. Така наука про
людську безсмертність була першою брехнею яку
сказав Сатана щоби обманути і звести Адама і
Єву (1 Мойсея 3: 4, 5). Така брехня принесла сме
рть чоловікові, і це зробило сатану брехуном і ду
шогубцем. “Ви від отця диявола, й хотіння отця
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вашого диявола хочете робити. Той був душогубцем з почину, й в правді не встояв; бо нема правди в йому. Коли говорить брехню, із свого говорить; бо він брехун і отець її”(Йоана 8: 44).
Та сама диявольська релігія про “безсмертність
всіх людських душ” була взята з науки матери,
тобто, старинного Вавилону, диявольської “жін
ки”, або організації, а релігійні системи
“християнства” є виразно описані в святому Пи
санні як „доньки Вавилону” (Одкр. 17:5). При помочи цієї ложноі науки, релігіоністи, що становлять “християнство”, були зведені й ще даються
звести під вплив і силу демонів і цим чином вони
поставили себе під цілковиту контролю демонів.
Так зване “християнство” не має ніякої охорони
для людей проти демонізму, а прямо провадить
людей в полапку сатани і його демонів, і для тієї
причини воно сталося головним средством для
прискорення знищення народів землі. Диявол пра
ктикує всякого рода обман і звідництво. Він зорґа
нізував головну релігійну систему на землі, під Ри
мо Католицькою Гієрархією, і ложно назвав її
“християнською релігією”. Навіть так звані
“протестанські релігійні системи” хоч кажуть, що
вони противляться католицизму, але вдійсності
вони співділають разом.
Тоді Диявол зорганізував і впустив у pyx комунізм, який отверто поборює так звану “християнську релігію” і також правдиве християнство. Він
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уживає атеїстів до поборювання тих, що служать
Богу, і так диявол уживав всі ті средства і організації до війни проти Бога і проти Божих вірних
слуг на землі, щоби обманути людей.
ІСНУВАННЯ ДЕМОНІВ
Новочасні релігійні провідники кажуть, що всі
демони були знищені в часі великого потопа, і такою наукою вони заманюють людей в сіти Сатани. Цим чином люди є зведені; і будучи зведені,
вони стають легкою жертвою диявола. Люди
спонукані боятися їхніх релігійних провідників, а
страх чоловіка провадить в сіти диявола. Всі святі Писання про цю точку показують поза всякий
сумнів, що демони, інакше названі в святих Писаннях, як “Нефилими” (1 Мойс. 6: 4, А.П.В.) не бу
ли знищені в часі потопа і оперують з дияволом
аж до цього часу. Щоби оминути замішання, тре
ба ясно зрозуміти, що “Нефилими”, або лукаві
демони великани, і „духи у вязниці”, яким Ісус
проповідував (1 Петра 3:19, 20, є цілком інші і від
ділені особи. Диявол і Нефилими звели духові сотворіння названі “синами Божими”, і ці були спонукані матеріалізуватися і женитися з дочками
людськими, і приводити на світ потомків, що були знищені в потопі. (Гляди Вартову Башту 1934
pік, сторони 263–266.) Ті “ сини Божі", що матеріалізувалися в людські постаті, були увязнені дия
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волом в часі потопу. (За доказом гляди Вартову
Башту з 1934 pоку, сторона 275). Щодо Нефилимів, ті лукаві сотворіння або демони, що були при
лучилися до Люцифера під час його бунту, пережили потоп і є ще живі, і вони разом з дияволом
тепер уживають сили і впливу над людьми і народами землі. Що Нефилими не були знищені в
часі потопа, але були здеградовані разом з дияволом, головним демоном, і їм дозволено бути діяльними в їх змаганні звернути людство проти Бога, завважте докази святого Писання, як слідує:
„Були тоді на землі Нефилими, та й навпослі, як
сини Божі горнулись до дочок чоловічих, а вони
їм роджали. Се ті потужники, шо з давних давен
бували високо вславлені”(1 Мойс. 6: 4, А.П.В).
Ще инший уповажнений переклад цього тексту звучить: “Були тоді упавші одиниці і (після як
сини Божі приходили до дочок людських, і вони
роджали їм, що були героями, і котрі з давних да
вен є вславлені (Юнга). Були це потомки духових
сотворінь, що матеріалізувались як люди, і від
жінок людських і були вони високо вславлені. Ті
упавші демони, цебто, ті злі духи бунтівники і гно
бителі, були на землі й опісля, і про цих то лукавих Нефилимів або демонів святі Писання кажуть: “Бо коли ангелів, що згрішили, не пощадив, а кинув їх в окови пекольної темряви (тартарус по грецьки) і передав, щоб хоронено їх на
суд; і коли первого сьвіта не пощадив, а самовось
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мого Ноя проповідника правди, охоронив, повідь
на сьвіт нечестивих допустивши”( 2 Петра 2: 4, 5).
Слово Тартарус значить упавший стан, цебто,
стан темряви, де немає надії або нагоди зрозуміти
Божий замір, як це він є відкритий в святих Писаннях і де немає надії на вічне життя. Будучи в
темряві або здеградовані, вони цілком не можуть
зрозуміти Божого заміру відносно ТЕОКРА
ТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. В подібнім стані
знаходиться “лукавий слуга” кляса про яку Господь Ісус говорить, і котра є викинута в надвірню
темряву (Мат. 25:30; 13:41,42). Так скоро як хтось
обернеться проти організації Бога Єгови, він зараз стає засліплений так, що немає надії на його
виздоровлення. Хоч їм відмовлено ласку світла
або зрозуміння Божих замірів, ті лукаві духи або
демони дальше жили і співпрацювали з їхнім вождем дияволом, у виконанні його з початку даного визову Єгові, а іменно, що він диявол, зможе
звернути всіх людей проти Бога. Це і инші святі
Писання показують, що Бог схоронив або тримав
виконання присуду проти тих лукавих одиниць
аж до Армагеддону, дня Його оправдання, і що аж
до того часу Він тримає тих лукавих одиниць під
надзором і охороняє своїх вірних людей від них.
Єгова заявив свій замір що Він покаже дияволові і всім його прихильникам, що Він, Бог Єгова,
є Всевишній; і що день остаточного обрахунку
скоро наближається”( 2 Мойс. 9:16).
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Самий Диявол, цебто, головний між демонами,
є так упавший і здеградованнй, що сцілення його
є неможливе Він є цілком зіпсутий. Він підтримує
свою організацію при помочи обману, звідництва
і инших лихих махінацій. Що диявол підтримує
організацію, яка оперує проти всіх, що служать
Богу Єгові, то на це указують святі Писання і факти поза всякий сумнів. Приклад цього являється
в пророцтвах(Даниїла 2:30–34) де є описаний стра
шний бовван, який показує, що диявол є головою
великої й лукавої організації, і що зараз по дияво
лові є князі або володарі, що є підчинені Сатані,
дияволові. В Даниїла 10:13, 20 є зазначено, що декотрі із тих демонів є названі титулами, як “князь
Персії” і “князь Греції”. Між тими князями є Гог,
демон і чиновник, зараз другий по сатані (Езек.
38: 3, 16). Зараз другі по князях, після пророцтва
Даниїла, є ще інша кляса лукавих чиновників,
що“заволодіє широко над землею” (Дан. 2: 39). Це
по казує три віддільні дивізії сатанської невидимії
організації; князівства, себто, головна власть, яка
є найвисша між лукавими; “власти”, цебто, чино
вники між лукавими, що уживають свої сили для
контролі; і треті „ миродержителі”,що мають близьку контролю над народами землі під надзором
головної власти, диявола. Апостол Павло під натхненням і керовництвом Всемогучого Бога через
Ісуса Христа, записав свідоцтво про повисші згадані лукаві демони, отже
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це свідоцтво є уповажнене. Немає сумніву, що Він
знав про ті злі духи тому, що він був познакомлений з Писанням святих старинних пророків. Отже завважте, що апостол говорить про ті лукаві
невидимі володарі, що уживають сили й контролю над народами землі, і він ділить їх як раз так
як пророк, на три клясі; “князівства”, “власти” і
“миродержителі”; всі котрі воюють проти Бога і
проти тих, що служать Богу (Ефес. 6:12). Також
памятайте це, що диявол заявив свою ціль статися “подібним як Всевишній” (Іса. 14: ІЗ, 14). Отже
він установив організацію, яка є мімічною невиди
мої організації Бога Єгови. Сатана вивисшив себе
до позиції зверхности як Всевишний Єгова. Гог,
головний чиновник Сатани, взяв позицію подібну
до тієї, що занимає Христос князь або Володар
або цар великого ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕ
ЛЬСТВА. Лукаві ангели, що мали прямий вплив
і силу над народами землі, занимають ту позицію
в диявольській організації, що ангели Ісуса Хрис
та, що завжди служили Йому під Його прямим
розказом (Мат. 25:31).
Як невидима організація Господа Єгови має
земних представників, так і диявол постарався о
земних представників, як це факти показують в
слідуючих стрічках. Ціль лукавої організації диявола є оперувати супроти Бога Єгови в його змаганні кинути їх у пропасть.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУКАВИХ
По потопі, або по тих заливних водах, що знищи
ли всяке тіло окрім Ноя і його родини, і потім, як
людські сотворіння вельми розмножилися на землі, тоді установлено почитання диявола, цебто
диявольську релігію, із Нимродом як головним
видимим представником її, і потім диявол ужив
релігії через Нимрода для зведення людей і щоб
спонукати їх покланятися сотворінню замість
Сотворителя (Рим. 1: 25, ЗО). Це був почин зорга
нізованої релігії (1 Мойс. 10: 8-10). Опісля почита
ння демонів, або диявольська релігія була принята й практикована в Єгипті, де „магіки”, або диявольські агенти, оперували перед людьми в почи
танні дияволів і щоб цим чином звести володаря і
підданних того краю. „І сталось уранці, стрівожи
вся дух його (Фараона), і пославши скликав усіх
віщунів єгипетських і всіх мудрагелів тамошніх. І
розказав їм Фараон сон свій, та й не було нікого,
щоб умів його витолкувати Фараонові” (1 Мойс.
41:8; 2Мойс. 7:11; 8:7,19; 9:11.
ІЗРАЇЛЬ НАПАСТОВАНИЙ
Єгова, чином Мойсея свого слуги, випровадив
потомків Ізраїля з Єгипту, і при горі Синай Бог
ствердив угоду і заявив їм свої статути й закони.
Ізраїльтяни подорожували невелику віддаль, ко
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ли диявол наїхав між їх ряди з своєю релігією, у
своїм змаганні відвернути їх від Бога і цим чином
поламати їхню угоду (2 Мойс. 32: 1–10).
Коли ізраїльтяни дісталися до землі Моаб, там
вони підпали під вплив демонів і практикували
диявольську релігію знану як “Баал – пеор”, край
но неморальну церемонію (4 Мойс. 25:1–18). Часто Ізраїль відступав від Бога і ламав свою угоду, і
кожного разу вони це вчинили під впливом релігії, яку диявол запровадив між ними. “Дразнили
його чужими богами а гидотами приводили його
до гніву. Вони приносили жертву бісам а не Богу,
богам, що не знали їх досі, новим, що тільки позаводено їх, яких батьки ваші не шанували”(5
Мойс. 32:16,17).
Єгова виразно остеріг ізраїльтянів, що релігія
демонів станеться сіттю для них. Всі канаанці і
люди навколишні практикували диявольську ре
лігію, і осторога проти тих людей і проти їх практиковань, була осторога проти демонської релігії.
Бог віддав землю Канаан ізраїльтянам яко їх
насліддя, а що на тій землі жили люди, що практикували бісовську або диявольську релігію, тому Бог велів ізраїльтянам прогнати тих бісовських реліґіоністів. “І як віддасть їх тобі Господь,
Бог твій, на поталу, так мусиш їх обречи; не чинитимеш з ними умови і не матимеш милосердя
над ними. І не будеш своячитись з ними: не даси
дочку твою за сина його, а дочки його не брати
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меш за сина свого. І звоюєш усіх народів, що Господь Бог твій, оддасть тобі. Очі твої нехай не милують їх, і не служити меш богам їх; бо се було б
сіткою для тебе”( 5 Мойс. 7:2,3,16.
Ізраїльтянів виразно остережено, що релігія
становить сіть в яку диявол бажає захопити їх. Це
був диявол і Нефилими, що захопили ізраїльтянів
і спонукали їх практикувати диявольську релігію
супротив Божого закона і їхньої угоди. “Почали
служити божищам їх, котрі для них сіткою стались. Синів своїх і дочок своїх в жертву бісам при
носили; проливали кров невинну, кров синів своїх і дочок своїх, що жертвували їх божищам канаанським; і осквернилась земля від крові” (Пс.
106:36–38).
Яко дальший доказ, що біси захопили ізраїль
тянів, завважте от сі святі Писання: „Еробоам і си
ни його відставили їх (Левітів) від сьвященницької служби Господеві. Та понастановлював (Еро
боам) у себе жерців і до висот, до козлів, до тельців, які повиробляв”( 2 Парал. 11:14,15).
Апостол Павло, що був повністю обзнакомлений з святим Письмом відносно діяльности демонів і відносно їхнього спонукання людей практикувати диявольську релігію супроти Всемогучого Бога, “Що ж я кажу? Що ідол що–небудь єсть
або посьвят ідольський що–небудь єсть? Ні, а що
посьвячують погане (незавітуючі люди) бісам посьвячують, а не Богові. Не хочу ж,
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щоб ви були спільниками бісів (демонів). Не можете чашу Господню пити і чашу бісовську, не мо
жете трапезі Господній причащати і трапезі бісовській (демонській)”. (1 Кор. 10:19-21).
Коли дитя Ісус народилося у Вифлеємі, тоді
диявол і його співтовариші демони піддали думку
лукавому Іродові, щоби він виконав диявольсь
кий замір і знищив дитятко Ісуса. „Як же народивсь Ісус у Вифлеємі Юдейському за царя Ірода,
прийшли мудреці (магіки) зі сходу в Єрусалим,
говорячи: Де народжений цар жидівський? бачили бо ми зорю його на сході, й прийшли поклонитись йому. Почувши ж цар Ірод, стрівожився, і
ввесь Єрусалим із ним. Закликавши тоді Ірод
тайкома мудреців, пильно в них випитував, якого
часу показалась зоря”(Мат. 2:1,2, 7).
Контрольовані демонами “маґіки”, або так
звані “мудреці”, були слугами диявола. Це повинно послужити як осторога для всіх, що визна
ють себе за послідовників Ісуса Христа і котрі бу
ли зведені духовенством і навчені невірувати в
існування і силу бісів. Замість поступати за вказівками святого Письма, релігіоністи знані як
“провідники” і визначні в їх отарах вивисшили
тих поклонників диявола або магіків через церемонії в часі “різдвяних свят”. Кожний з тих магіків належав до кляси так званої в святому Письмі, “чарівники”, котрих апостол Павло пятнує як
обманники, як наприклад Єлима чарівника,
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який противився євангелиї яку проповідував
апостол і котрого Павло назвав сином диявола”–
(Дії. ап. 13: 8–10).
ДЕМОНІЗМ ЗАБОРОНЕНИЙ
Як би люди з природи були праведними, вони
не потребували б закона Божого, тому що вони ро
били б справедливість, що є в гармонії з Богом.
“Не про праведника закон положений, а про без
законних та непокірних” (1 Тим. 1:9). Бoг Єгова
вибрав ізраїльтянів як типічних людей і випровадив їх з Єгипту. Ті люди були незвершені, отже
потребували закону, щоб провадив їх і тримав на
правдивій дорозі. Отже Бor дав їм закон зазначивши що справедливе і що є лихе.
Божий закон був даний для тієї цілі, як на це
указують святі Писання: „Тим же закон був їм
учителем, (щоб привести нас) до Христа, щоб вірою нам оправдатись”– Гал. 3:24.
Від часу, коли Бог обіцяв, що Він пошле Ісуса
Христа месію, аж до дійсного приходу Господа
Ісуса Христа, проминув довгий період часу, і ізраїльтянам дано закон Божий тримати їх на правім
шляху і схороняти їх від диявольської реліґії аж
до приходу Ісуса Христа. Один із виразних приказів Бога Єгови був, щоби ізраїльтяни не практикували ніякої бісовської релігії. Завважте цю
часть закона: “І не приноситимуть уже потім же
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ртви ідолам, з котрими блудно ходять. Установою
віковічною буде се їм у роди їх” – ( 3 Мойс. 17-: 7).
Приноси жертвів демонам був чин, за який карано смертю (З Мойс. 17:3,4; 1 Мойсея 9: 56). Після Версії Дуя (Католицької Версії), то З Мойсея
19:31 читаємо: “Не вдавайтесь до закленателів, і
до ворожбитів; не шукайте їх, щоб не опаскудитись вам від них. Я Господь, Бог ваш”. В тій самій версії є написано як слідує: “Душа, що обернулась до закленателів мертвих і до ворожбитів,
щоб слідом за ними блудувати, оберну лице моє
проти душі тієї, та й викореню її з проміж люду її.
Оце ж коли чоловік або жінка будуть заклинати
помершого або ворожити, то нехай скарають їх
смертю; камінням нехай побють їх; кров їх на їх”
–3 Мойс. 20: 6, 27.
Практикувати ворожбицтво і святкувати такі
дні як Галовін (вечір всїх святих або 13 пятницю
“святий рік” – це все становить гидоту в очах Бога, бо це має споріднення із демонізмом. “Нехай
не буде в тебе нікого, хто велить синові свому чи
дочці своїй через огонь, проходити; нікого, хто
ворожбитує, або чарує, або замовляє або віщує. І
не буде між вами проклинателя або такого що визиває духів, або вгадує, або мерців розпитує. Усі
бо, що се роблять, гидота про Господа; і за сі гидоти Господь, Бог твій, проганяє їх перед тобою”
(5 Мойс. 18:10-12). Цей сам текст у Версії Дуя, котру то Біблію уживають католики, звучить: „Не
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хай не буде між вами нікого, хто велить синові
свому чи дочці своїй через огонь переходити; Нікого хто ворожбитує, або викладає сни або віщує,
і нехай не буде між вами заклинателя або такого
що визиває духів, або віщунів, або таких що мерців розпитує. Бо Господь ненавидить усі ті речи, і
за ті гидоти він знищить їх у своїм приході”.
Коли Ісус був помазаний і зачав виконувати
свою місію на землі й проголошувати правду, тоді демони, під проводом їхнього вождя, сатани,
диявола, зачали активно перешкаджати Його роботі й противитися Йому. Диявол старавсь спонукати Ісуса переступити Його угоду з Богом
Єговою і цим самим спричинити собі знищення.
Але це йому цілком не вдалося – (Мат.4:1–10).
Інші демони, співділаючи з дияволом, були активні в тім часі, що безперечно доказує, що засуд
проти них не був ще виконаний, але виконання
його було стримане аж до Богом назначеного часу, Армагеддону. Демони в святому Письмі є також названі як “злі духи” або “біси”; і за часів
Ісуса вони захоплювали ум людини і контролювали такою особою, та як це діється сьогод
ні. З початку діяльности Ісуса, коли Він пропові
дував євангелию, ті демони зачали показувати
противенство Йому. Ісус був у Синагозі в Капернаумі, і там проповідував правду людям, і Його
навчання були великим здивованням для них. “І
був у них у школі чоловік з духом нечистим; і за
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кричав, кажучи: Остав! що нам і Тобі, Ісусе Наза
рянине? Чи прийшов єси погубити нас? Знаю Тебе, хто єси: Святий Божий. І погрозив йому Ісус,
глаголючи: Мовчи й вийди з него.
І стрепенувши його дух нечистий, і закричавши
великим голосом, вийшов з него” (Марка 1:23 –
26). Це був один із лукавих духів або Нефилимів в
темряві, що показав свою силу над чоловіком, як
про це описано в повисших текстах.
Часом много демонів, ділаючи разом, злапають контролю над людиною і уживають тієї людини виконувати надзвичайні речи. Святі Писання оповідають про одного убогого чоловіка, що
жив у гробі, і котрий указав надзвичайно дивови
жну силу. Коли його звязано кайданами й лан
цами то він зараз розривав їх. Звичайний чоловік
ніколи не мав сили розірвати ті ланци. Демони
злапали контролю над тим бідним чоловіком і
уживали своєї сили до розривання тих ланців, але
здавалось що це той чоловік це робив. Демони
знають, що Ісус є сином Божим, і вони знають
який присуд є записаний проти них і що вони остаточно будуть знищені. Коли промовця з між тих
демонів в тім бідному чоловіці побачив Ісуса,
святі Писання кажуть про це: “Побачивши ж Ісуса оддалеки, прибіг та й уклонився Йому, і, закричавши голосом великим, каже: Що мені й Тобі, Ісусе, Сину Бога Вишнього? Заклинаю Тебе
Богом, не муч мене. (Рече бо йому: Вийди, душе
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нечистий, з чоловіка). І спитав яке ім’я твоє? І відповів, кажучи: Імя моє Легион, бо нас багато. І
благав Його вельми, щоб не висилав їх геть із тієї
сторони. Пасся ж там поблизу гір великий гурт
свиней. І благали Його всі біси, кажучи: Пішли
нас у свині, щоб ми ввійшли в них. І зараз дозволив їм Ісус. І вийшовши нечисті духи, увійшли в
свині; і скинувся гурт із кручи в море, (було ж їх
тисяч зо дві), та й потонули в морі”– Марка 5:613.
Демони ділають в ріжні способи, щоби контролювати людьми. Вони захоплюють людський
ум і уживають людей виконувати дивні діла й спо
нукують таких зведених вірувати, що вони чують
голос їхніх померших приятелів. Є много случаїв
записаних, як ті демони ділали коли Ісус був на
землі. Тут наводимо лише кілька случаїв, указуючи, що демони в часі коли Ісус був на землі, бу
ли живі й не знищені в потопі, як це духовенство
навчає. Ще один приклад: Товпа убогих людей
шукала науки із уст Ісуса, і ось такий случай стався: “І ось чоловік з народу покликнув, кажучи:
Учителю, благаю Тебе, зглянься на сина мого; бо
він єдиний у мене. І ось дух хапає його, і він зараз
кричить; і рве його з піною, і ледві одходить од не
го, розбивши його. Ще ж ійшов він, а біс ударив
ним, та й затряс. Погрозивши же Ісус духові нечи
стому, і оздоровив хлопця, і оддав його батькові
його”– Луки 9:38,39, 42).
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Яко дальший доказ, що демони були живі і ще
живуть і сподіються, що прийде час на їхнє знищення, заважте слідуючі слова, які демон сказав
до Ісуса: “І ось, закричали, говорячи: Що нам і
Тобі, Ісусе, сину Божий? Чи на те прийшов єси сю
ди, щоб нас заздалегідь мучити? – Мат. 8: 29.
Диявол і його товпа демонів уживають ще біль
шого хитрого способу, щоби злапати контролю
над визначнійшими між людьми. Страх до людей
провадить в сіти диявола. Жиди боялися, що може вони не стоять так високо в очах народів, тому
що вони не мали царя. На їх просьбу Бог дозволив їм мати Саула за царя.
Згодом Саул упав цілком під вплив і контролю
демонів (1 Сам. 28: 7, 8). Дальше, провідники жи
дівські боялись, що вони будуть висміяні, бо вони
не мали формалізму так званим “релігією”, отже
вони приняли форму почитання ідолів і образів.
Коли Ісус прийшов до жидів, Він знайшов, що
провідники навчали і практикували релігію, показуючи, що вони впали були під вплив демонів.
Ті провідники, Фарисеї, боялися, що вони не змо
жуть тримати контролі над людьми, щоб люди
шанували їх і кликали їх “учителю” і величали їх
на прилюдних місцях, як вони не будуть мати і
практикувати якогось формалізму яким би вони
спонукували людей вірувати, що такі провідники були висшими ніж звичайні люди і були одягнені в особлившу силу і власть від Всемогучого
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Бога. Такий страх запровадив провідників у сіти
сатани (Прип. 29: 25). Вони не вповали на Бога і
не сповняли угоди яку Бог зробив з народом, хоч
їх часто остерігав Єгова.
Ради особистої наживи, як грошей і пошани від
людей, духовенство ужило храм єрусалимський
яко місце для продажи ріжних річей, і цим чином
вони зробили храм Божий “вертепом розбійників”, і це був наслідок махінації сатани і його спів
другів демонів (Мат 21:12,13). Ісус, спостерігши
що провідники Ізраїля впали під вплив демонів і
навчали наук супроти Божого слова, опрокинув
їх небувалою й палячою мовою.
Підпавши під вплив демонів і навчаючи людей
наук противних слові Божому, духовенство стяг
нуло велику зневагу на храм і на ім’я Бога Єгови
і зробило Його слово безвартісним між людьми; і
тому Ісус сказав до них: Горе ж вам, письменники
та Фарисеї, лицеміри! Що зачиняєте царство небесне перед людьми; ви бо не входите, й тих, що
входять, не пускаєте ввійти – Мат. 23: 13.
Відносно безумного формалізму якого вживають фарисеї в їх релігійних практикованнях, Ісус
сказав: “Горе вам, письменники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з мяти, й кропу, й кмину, а залишили важніше в законі: Суд і милость, і
віру. Се повинні були робити, та й того не залишати. Провідники сліпі, що відціжуєте комара,
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верблюда ж глитаєте. Змії, кодло гадюче, як утічете від суду пекольного?”– Мат. 23:23,24,33.
Ті фарисеї, що були релігійними провідниками,
не навчали Божого слова а замінили його на перекази людські; і це вони зробили під впливом і
силою демонів; і про котрих Ісус сказав: „Тоді
прийшли до Ісуса письменники та фарисеї, з Єрусалиму, кажучи: Чого Твої ученики переступають
переказ старших? Бо не миють рук своїх, як їдять
хліб. Він же, озвавшись, рече до них: Чого ж се й
ви переступаєте заповідь Божу ради переказу вашого? Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія, глаголючи: Народ сей приближується до мене губами своїми, й устами мене шанує, серце ж їх далеко
від мене. Та марно вони поклоняються мені, навчаючи наук заповідей чоловічих”(Мат. 15:1-3,
7-9.). Релігійні провідники, фарисеї, були засліплені до правди слова Божого, тому що вони піддалися дияволові і приняли його релігію, і через
те Ісус сказав їм, що вони були сліпі (Мат. 23: 19,
24). Ті фарисеї не хотіли приняти правду яку голосив їм Господь Ісус Христос, і старались перешкодити людям побачити і зрозуміти її; і це вони
робили під впливом демонів. Вони були засліплені сатаною і його ордами (злих духів) цим чином
відвернулись від Бога. Правда яку Ісус розказував їм разила те духовенство і рубала їх до живого, і їхня єдина відповідь в обороні була, що вони
дико нападали Ісуса за спонуканням демонів. За
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вважте цей случай; який безперечно доказує що
духовенство було під впливом, силою і контролею
диявола і для тієї причини вони старалися знищити Господа Ісуса Христа: “Тепер же шукаєте
вбити мене, чоловіка, що вам правду глаголав,
котру чув я від Бога. Сього Авраам не робив. Ви
робите діла отця вашого. Казали тоді Йому: Ми
не з перелюбу родились: Отця маємо, Бога. Рече
ж їм Ісус:Коли б Бог отець ваш був, любили б ви
мене; бо я від Бога вийшов і приходжу, бо не від
себе прийшов я, а Він мене післав.
Чому бесіди моєї не розумієте? Бо не можете
слухати слова мого. Ви від отця диявола, й хотіння отця вашого диявола хочете робити. Той був
душогубцем з почину; й в правді не встояв, бо
нема правди в йому. Коли говорить брехню, із
свого говорить; бо він брехун і отець її” – Йоана
8:40-44.
По розпяттю Ісуса Його апостоли дальше голосили євангелию про царство Боже, і демони рішучо противилися їм в їхній роботі. Апостоли, силою яку Господь дав їм, зціляли недужих, і за їхню добру роботу релігіоністи переслідували їх.
(Дії. ап. 5:16–18; 8:5–7). Бачучи, що апостол Павло уживав сили над демонами деякі купці жиди
хотіли зробити теж так, як це сьогодні духовенство вдає за представників Господа; і про це є написано:“Почали ж деякі з тиняючихся Жидів–закли
нателів іменувати над маючими духів лукавих
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імя Господа Ісуса говорячи: Заклинаємо вас Ісусом, котрого Павел проповідує. Було ж якихсь сім
синів Скеви Жидовина архиєрея, що се робили.
Та дух лукавий озвавшись, казав: Ісуса знаю, і
Павла знаю; ви ж хто такі? І кинувсь на них чоловік, що в йому був дух лукавий, і, опанувавши
їх, подужав їх так, що нагі й зранені повтікали з
того дому (Дії. ап. 19:13–16). Тут маємо доказ; що
ті люди були під впливом демонів, і це є доказом,
що демони живуть.
Те ложне представництво Господа Ісуса через
архиєрея релігійної організації знаходить точний
паралель сьогодні між многими священниками,
що ложно представляють Господа, і котрі в скорім часі будуть обнажені й нагі.
За днів апостолів ті лукаві демони старались
обманювати і в теперішнім часі вони стараються
обманювати слуг Божих. Тоді вони були живі й
активні, і в теперішнім часі вони є живі й активні
й також обманюють много, що уважають себе за
слуг Божих. Свідоцтво апостолів, написане властю Божою, ясно доказує, що при кінці світа, де ми
тепер живемо, духовенство, що вважає себе за
слуг Божих, упаде під вплив демонів, і про це є
написано: “Дух же явно глаголе, що в останні часи відступлять декотрі од віри, слухаючи духів
лестивих і наук бісовських, в лицемірстві брехливих, запеклих у совісті своїй”– 1 Тим. 4:1,2.
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За часів апостолів не – жиди як і деякі з жидів
приносили жертви бовванам або ідолам, і про котрі то жертви є написано: “Що ж я кажу? Що
ідол що небудь єсть? Або посьвят ідольський що
небудь єсть? Ні, а що посьвячують погане, бісам
посьвячують, а не Богові. Не хочу ж, щоб ви були
спільниками бісів” – 1 Кор. 10:19,20.
Це є дальшим і безперечним доказом, що диявол уживає релігії й релігійних церемоніїв яко
средство для зведення людей і звернення їх від
Бога. Ось так диявол ужив релігії від часу Нимро
да аж до часу апостолів, і те, що тут буде подано в
слідуючому артикулі, доказує поза всякий сумнів,
що сьогодні демони є надзвичайно активні, ужива
ючи релігії для відвернення людей від Бога. Нехай же ті, що бажають бути на безпечнім боці сту
діюють уважно продовження цього артикулу. На
підставі святого Писання буде доказано, що гріх
який путає всіх тих, що визнають себе за слуг
Божих, походить від впливу демонів через релігію, і щоби забезпечити себе вони мусять оминати
релігію і пильно ступати за словом Божим.
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ЄГОВА поучив своїх типічних людей відносно
сітей наставлених на них демонами, і в той сам
час указав на єдине средство утечи до місця охорони, і Прип. 29:25 ясно вказують на це: “Хто боїться людей, той в біду попаде; хто ж боїться Господа, буде безпечен”. Задля сильної причини ця
осторога і інструкція тепер відноситься до всіх
тих, що зробили угоду чинити волю Божу. Всі демони будучи викинуті із неба на землю, і знаючи
що час скоро наближається коли остаточна боротьба візьме місце, тепер під провіництвом їхнього
вождя, сатани, вони розпучливо стараються злапати у сіти посвячених і кинути їх у вічну погибель (Одкр.12: 7-12). Від 1 книги Мойсея до Одкриття святі Писання аж надто остерігають про
вплив і силу демонів – бісів над людством. Святі
Писання відкривають численні підступні средства для захоплення людства, щоб чоловік Божий
міг бути добре озброєний служити праведності.
Лише ті, що люблять Бога Єгову і що служать Йо
му в дусі й правді звернуть їхню увагу на цю осто
рогу; отже для користи помазанників і Йонадабів
ті правди тепер проголошуються. Релігія була через довгий час головним средством до спонукання людей піддатися впливові иншим людям. Релігійні люди бояться свого священника, духовника або провідника сієї релігійної установи, і через
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те вони піддаються інструкціям таких провідників і цим робом демони захоплюють неуважних
людей.
Коли людина боїться, що вона не отримає пох
вали від пастора, або духовника, то цим чином во
на паде в сіти ворога. Нехай же ця велика правда
добре угрунтується в мислях всіх посвячених: Що
єдине місце безпеки з Господом, і лише ті, що
вповають на Бога Єгову і є цілком слухняні Йому,
можуть бути безпечними в цих лютих часах. Кож
ний посвячений мусить пильно оминати звідничий вплив сотворінь.
Кожний один, що бажає мати Боже признання,
мусить бути певним, що він не вповає на людей,
тому що вони є незвершенні. Йдіть за людьми сті
льки, скільки вони йдуть за Господом Ісусом Хри
стом. “Хто ж боїться Господа, буде безпечен”. Побічне вияснення цього тексту звучить: “Хто ж боїться Господа, буде вивисшений”. Це значить, що
помазанники будуть вивисшені з Ісусом Христом
лише на тій підставі, що вони цілком вповають
на Господа і слухають Його приказів. Йонадаби
отримаютьГосподнє признання й знайдуть дорогу
до життя на тих самих обставинах. Отже бійтеся
Господа Бога і шукайте Його признання а не похвал людських – Іса. 8:13.
Християнство і релігія це дві віддільні й відріж
нені річі, цілком противляться одна другій. Тих,
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що практикують релігію, є дуже багато; правдивих же християнів є дуже мало.
Релігігіоністи знаходяться під впливом і силою
демонів, без ріжниці чи вони про це знають або ні.
Диявол і його множество демонів розпучливо воюють проти християн, і кожна особа, що старає
ться йти за Господом, мусить пильно чувати і бути чинною у службі Всемогучого Бога. Завжди па
мятайте, що є лише одно місце охорони, а це під
Ісусом Христом, що є головою Єгової столичної
організації, котра то організація дає охорону для
тих, що втікають до Господа в цім часі. Всі такі
мусять вповні вповати на Бога Єгову і посвятити
себе великій ТЕОКРАТІЇ.
Коротке вияснення фактів покаже, як реліґіоністи є в цілковитій темряві. Святі Писання (Одкр. 7: 4–8; 14:1,3) ясно указують, що членів тіла
Христового буде лише 144,000 членів, і тих, що пе
рейдуть Армаґедон, буде лише мале число в порівнанні з величезним числом людства тепер на землі. Світовий календар на рік 1939, виданий в
Нью–Йорку, твердить, що на землі знаходиться
682,400,000 людей що є названі християнами;
331,500,000 числяться як Римо католики; 144,000,
000 православних католиків; 206,900,000, протестантів. Ті числа після світського обчислення показують, що є міліони християн, що, розуміється
не годиться з святими Писаннями. Там сказано,
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що в самих Злучених Державах є 64,000,000 так
званих „християнів”.
Розуміється, таке обчислення не є згідне з Біблією. Вони можливо добрі, коли їх пристосувати
до числа членів так званої “християнської релігії”. Із тих всіх міліонів, що почислені за християнів, то лише маленьке число вдійсности вповають на Бога і Ісуса Христа. Ось так реліґіоністи і
їхні послідовники упали в сіти ворога.
Біблійне пророцтво, яке тепер є процесі сповнення, аж надто доказує що в скорому часі правдивість привлащувань усіх релігіоністів буде поставлена на рішаючу пробу. Тепер прийшла рішаюча проба на тих, що є помазані. Рішаюча про
ба, яка прийде на так зване “християнство” покаже, що велика маса людства цілком не має віри
в Бога і противиться великому ТЕОКРАТИЧНО
МУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, якого Ісус Христос є царем і Володарем. Та велика маса людей названа
християнами в дійсності заперечує Бога й Христа,
і зо страху до чоловіка, вони поклонилися і піддалися тоталітарній формі “благочестя” і виконують волю сатани й инших демонів. Та святі Писа
ння заявляють, що Бог Єгова своїм “ділом дивовижним” ( Іса. 28:21), цілком знищить так звану
“християнську релігію”, яка вже ніколи не буде
привернена. Святі Писання показують і факти сві
дчать, що настали люті часи. Обставини “хрис
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тиянства” зараз перед Армагеддоном є зазначені
цими пророчими словами: “Це відай, що в послідні дні настануть времена люті. Будуть бо люди
самолюбці, сріблолюбці, пишні, горді, хулителі,
родителям непокірні, невдячні, безбожні, нелюбовні, непримирливі, осудливі, невдержливі, люті,
вороги добра, зрадники, напастники, гордівники,
що більше люблять розкоші, ніж Бога, мають образ благочестя, сили ж його відцурались. І ти від
таких одвертайся”– 2 Тим. 3:1-5.
Повисше наведене пророцтво головно відно
ситься до теперішнього часу, і про вершок подій
те саме пророцтво каже: “І всі ж, хто хоче благочестиво жити в Христі Ісусі, гонені будуть. Лукаві
ж люди та чарівники дійдуть до гіршого, зводячи
та даючи себе зводити”– 2 Тим. 3: 12,13.
Від 1918 року, а особливо від 1933 року, переслі
дування посвячених людей Богу і Його царству
постійно зростало і лихі люди, а особливо релігіоністи стали більше злобними. Будучи зведені демонами, вони зводили і дальше звводять множество людей. Сьогодні комунізм, нацизм і фашизм,
і релігійні провідники, що співтоваришать з ними, побільшають їхні лукаві діла проти людей.
Маса людства знаходиться під цими лукавими
провідниками, всі котрі переслідують прихильни
ків ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Завітуючі Божі люди мусять памятати отці святі
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Писання і приналежні до них факти, щоби вони
могли утекти від сітей демонів.
Всі люди, що можуть думати, ясно бачуть, що
теперішні обставини на землі стають чимраз гірші отсими часами, як це святі Писання предсказали. Пророчий образ цих страшних існуючих тепер обставинів був показаний девятнадцять століть тому в часі дійсної присутности в тілі Ісуса
Христа, який проповідував через три і пів роки, а
лише маленьке число людей звернулось до Нього
вірою. Тепер Ісус Христос, цар, є присутний знов,
сів на престолі, але лише кількох є дійсно посвячених Йому, і про цей то час Ісус сказав:“Тільки
ж син чоловічий прийшовши чи знайде віру на зе
млі?” (Луки 18: 8) Сьогоднішні фізичні факти так
точно пасують пророчим висказам Господнім. Всі
люди, що бажають життя повинні пробудитись до
ситуації й пізнати причину нинішних нещасть, і
про єдине средство утечи. Чесне і неупереджене
студіювання Писань і признані факти докажуть
поза всякий сумнів щирим людям, що вплив і сила демонів над людьми є першою причиною в цих
лютих часах і що сатана головний з між демонів,
разом із силою лукавих бісів, жене цілий світ як
струю води в ріці до вічного знищення як це
представляв Йордан пливучий до Мертвого моря.
Демони уживали релігії, щоби запровадити отці
страшні обставини, і ще дальше ошукують їх і
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відвертають людей від Бога. Проводарі як і релігійні володарі, були спонукані вірувати, під впли
вом демонів, що релігія й правдиве християнство
є одна і та сама річ, коли ж релігія це отверте і
дике противенство всякого християнства, релігія
й практикування її є наслідком сили і впливу демонів.
Християнство стоїть за правдою і за повним по
слушенством до закону Всемогучого Бога. Релігія
– це почитання демонів. Християнство – це почитання Бога Єгови в дусі й в правді. Щирі люди по
винні уважно застановитися над приказами Всемогучого Бога дані Його типічним людям відносно релігії, і котрі то прикази з більшою силою від
носяться до всіх тих, що сьогодні шукають дороги
справедливости.
ПОЧИТАННЯ ДЕМОНІВ ЗАБОРОНЕНО
Від часу Нимрода всі поганські народи практикували почитання демонів, або релігію, приносячи жертву дияволам. Ізраїльтяни, будучи єдині вибрані Богом Єговою, були у великій небезпе
ці тому, що вони могли відпасти до демонської ре
лігії. Тому Бог приказав ізраїльтянам оминати де
монізм або релігію. Бог приказав своїм типічним
людям приносити Йому певні звірята в жертву,
котрі то жертви були представлені Йому в спосіб
приписаний Господом; і ті жертви становили про
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рочі образи, які Бог велів зробити і предсказати
велику жертву, Ісуса Христа. З наруги до Бога і
щоби спричиняти спотикання й відступлення від
Бога, демонська релігія вимагала від своїх пок
лонників приносити жертви з звірят демонам або
дияволам. Ізраїльтяни часами упадали під вплив
демонів.
Закон який Бог дав тим людям ясно показував,
що пожертвування звірят демонам було нарушен
ням “віковічної угоди” (1 Мойс. 9:5-17), за що жер
тводавці мали бути покарані смертю. Тим то Єгова дав виразний приказ ізраїльтянам відносно
таких жертов, а іменно: “ І не приноситимуть уже
потім жертви ідолам, з котрими блудно ходять.
Установою вічною буде се їм у роди їх. І промовиш їм іще: Хто б то ні був, чи з дому ізрайлевого, чи з приходнів, що між вами, що приносити ме
всепалення чи жертви, і не подасть до входу в гро
мадський намет на принос Господеві викорениться чоловік той із між людей своїх – 3 Мойс. 17: 79.
Бог Єгова виразно остеріг ізраїльтянів, щоб релігія, яку практикували погани, не сталась сіттю
для них. Релігіоністи служили демонам, і такі релігіоністи були загрозою для Божих завітуючих
людей. Отже Бог дав приказ своїм людям відносно поганів або почитателів демонів, як слідує: “І
звоюєш всіх народів, що Господь Бог твій оддасть
тобі. Очі твої нехай не милують їх, і не служити
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меш богам їх; бо се було б сіткою для тебе. Коли
ти скажеш в серцю своїм: Сі народи лічбою більші за мене; як же мені вигубити їх? Не бійся їх!
Спогадай тільки, що зробив Господь Бог твій, з
Фараоном і з усіма єгиптянами. Великі спокушування, що бачили очі твої, ознаки і чудеса й потужну руку й простягнуту правицю, що ними Господь, Бог твій, тебе вивів. Те ж саме зробить Господь, Бог твій, з усіма народами, що їх боїшся” –
5 Мойс. 7:16–19.
Ізраїльтяни не зважали на осторогу Божу відносно релігії або почитання диявола. Бог вибрав
ізраїльтянів ради свого власного ім’я і за це, що
вони були невірні й піддалися впливові демонів,
Бог сказав до них: “Вас одних з між усіх народів
на землі признав я за своїх, тим то й пошукувати
буду на вас всі провини ваші” – Амоса 3:2.
Святі Писання ясно показують що становило
беззаконство ізраїльтянів, за яке Бог карав їх, а
іменно, ідолопоклонство або почитання демонів:
„Бо всі боги поганські нїчо” (1 Парал.. 16: 26; Пс.
96: 5; 97: 7). “Але (вони) помішались з народами, і
навчились звичаїв їх. Почали служити божищам
їх, котрі для них сіткою стались. Синів своїх і дочок своїх в жертву бісам приносили; проливали
кров невинну, кров синів своїх і дочок своїх, що
жертвували їх божищам канаанським; і осквернилась земля від крові. І опоганили себе ділами
своїми, і творили блуд вчинками своїми. Тоді за

50

РЕЛІГІЯ
палав гнів Господа на нарід його, і зогиділо йому
насліддє його; віддав їх в руки народам, і їх ненавидники панували над ними” (Пс. 106:35–41). “Ні
що посьвячують погане, бісам посьвячують, а не
Богові. Не хочу ж, щоб ви були спільниками бісів.
Не можете чашу Господню пити і чашу бісовську,
не можете трапезі Господній причащатися і трапезі бісовській” – 1 Кор. 10:20,21).
Ті святі Писання показують, що релігіоніст не
може бути правдивим християнином, аж покіль
він цілком не полишить релігії й вповні посвятиться Богу і Христу і згідно з цим служить Богу і
Христу.
Католики головно уживають Біблії що є знана
як Версія Дуя: із тієї версії наводимо слідуючий
текст, щоби показати, що католицькі провідники
не мають причини бути несвідомі про Божий наказ відносно демонської релігії. “Не вдавайтесь до
закленателів і ворожбитів; не шукайте їх, щоб не
опаскудитись вам від них. Я Господь, Бог ваш”– 3
Мойс. 19:31. “І душа, що обернулась до закленателів мертвих і до ворожбитів, щоб слідом за ними блудувати, оберну лице моє проти душі тієї, та
й викореню її спроміж люду її”– 3 Мойс. 20:6.
Ще один текст про цю точку: “Оце ж коли чоловік або жінка будуть заклинати помершого або
ворожити, то нехай скарають їх смертю; камінням нехай побють їх; кров їх на їх” (З Мойс. 20:27
Дуя). “Нехай не буде в тебе нікого, хто велить си
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нові свому чи дочці своїй через огонь проходити;
нікого, хто ворожбитує, або чарує, або замовляє,
або віщує. І не буде між вами проклинателя або
такого що визиває духів, або вгадує, або мерців
розпитує. Усі бо, що се роблять, гидота про Господа; і за сі гидоти Господь, Бог твій, проганяє їх
перед тобою”– 5 Мойс. 18:10-12, версія Дуя.
КАТОЛИЦЬКА РЕЛІГІЯ, ДЕМОНІЗМ
Католицька релігійна система є та, що називає
себе й свої практикування “християнською релігією”. Без сумніву, що було много щирих людей
між тими, що становили ту організацію з початку,
але котрі упали під вплив демонізму, зводячи себе, і яко провідники вони звели много инших.
Ціль написаних тут слів не є щоби висміяти когось, але щоби щирі в католицькій організації
могли побачити і оцінити небезпечну позицію, в
котрій вони поставили себе через духовенство або
провідники в католицькій організації. Бог виразно зазначив, що хто бажає служити Йому приятно, мусить служити Йому в правді і в дусі, і мусить оминати всякого рода почитання демонів.
“Не робитимеш собі ваяного кумира чи подобини
того, що на небесах у горі, і того, що на землі внизу, і того, що в водах і попід землею. Щоб не припадав ниць перед ними і не служив їм; бо я Господь, Бог твій, ревнивий Бог, що караю беззакон
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ня отецьке на дітях у третьому і четвертому роді
тих, що ненавидять мене” –2 Мойс. 20: 3-5.
Поганство значить практикування ідолоклонства або диявольської релігії; отже це є почитання
демонів (гляди Енцикльопедію Мк. Лінтока і
Стронґа). Поганський Рим був незмінно противний Ісусу Христу і правді яку Він голосив.
Отже поганство противиться християнству, тому
поганство є демонізм. Що католицька система
або організація приняла поганську релігію, то це
можна завважити із слідуючих авторитетних зізнань одного з високих католицьких достойників.
Римо Католицька Гієрархія звичайно закидає, що
Вартова Башта, несвідома фактів, твердить, що
католицька релігія – це демонізм. Отже що Вартова Башта подає правду, то нехай щирі люди застановляться тут над свідоцтвом католицької організації авторітетного члена і тоді нехай самі рішать який напрям вони мають взяти. Йоан Генрі,
Кардинал Нювман, 1878 року, видав книжку під
назвою “Розвідка про Поступ Християнської Науки”. Ця книжка була видана в Лондоні, Англії,
1881 року. Із восьмого розділу, сторона 355, наводимо слідуюче з під пера Кардинала Нювмана:“
Розділ 8. Пристусування Третьої Ноти Правдивого Розвою.
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АСИМІЛЯЦІЙНА СИЛА
(Сторона 355)“... Чи мала вона ( Римо католицька церква) силу, затримати свою власну тотожність і в той сам час втягати в себе (поганських) суперників, як Аронова палиця, котра, після вияснення святого Еромії, пожерала палиці
ворожби тів єгипецьких? Чи вона прилучила їх до
себе, або чи вона сама розплилась у них? Чи вона
присвоїла їх у свою суть, або затримавши своє
ім’я, вона була пожерта ними?
(Сторона 371) „5. (Секція 1. § 2) Замкнувши в
силі християнства (Римо католицької релігії) цей
знаряд або додаток т. є, ПОЧИТАННЯ ДЕМОНІВ
для євангельського ужиття, щоби відперти проказу зла; і відчуваючи теж, що ті ужиття походили від первісних обявлень і природного відчуття, хоч вони були зіпсуті; і відчуваючи, що вони
мусять винайти те що їм потрібне, якщо вони не
будуть уживати того, що вони знайшли; і (відчуваючи) що менш – більше вони посідали первісний зразок того, що поганство було слабою тінею; володарі (Римо католицької) церкви від самого початку були готові, при нагоді, приняти,
або наслідувати, або потвердити існуючі обряди і
звичаї, як і фільозофію образованої кляси”.
(Сторона 373) “6 ...Ужиття храмів, і посвячення
їх для певних святих, і прикрашення їх на певних
оказіях віттями дерев; кадилом, ліхтарями, і свіч
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ками; принос за виздоровлення з хвороби; посвячення води; притулища; свята і празники, уживання календарів, процесій, благословення полів;
священничі одежі, виголення голови, шлюбні перстені, зверненняся до сходу, образи, шептані молитви, і Киріє Елейсон (Господи, помилуй), – все
це походить від поганства, і потверджене й приняте в (Римо Католицьку) церкву”.
Завважте це: Нювман був сотворений як кардинал Папою Ліом ХІІІ в році 1879. Немає сумні
ву, що Нювман є учений чоловік і ніхто не сумні
вається наведеним доказам, що церемонії Римо
католицької релігійної системи походять від демо
нізму і що вони були практикувані поганським
Римом і приняті римо католицькою так званою
“християнською” релігійною організацією.
Кардинал Яків Гіббонс, ще инший авторитет
католицький, у своїй книжці Віра Отців, вияснює
навчання про “чистилище” після католицької
організації, і тоді каже: „Це пояснення не є моє.
Це є гармонійний голос Отців Християнства”; що
є доказом, що “чистилище” є частю навчань які
походять від демонів. Наука о чистилище не знаходить жадного попертя в Біблії. Противно, Біблія цілком заперечує науку про “чистилище” як
це про неї навчає католицька організація; і це є
безперечний доказ, що таке навчання походить
від демонів. Католицько – демонська наука о “чи
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стилищі” є ця: Що чоловік посідає безсмертну
душу; що в часі смерти, то лише тіло вмирає, а
душа живе навіки; що лукаві душі терплять вічні
муки в пеклі; що всі душі йдуть до чистилища,
котре то місце мало б бути між небом а пеклом, і
там вони мають бути якийсь час, і що в чистилищі душі є свідомі, але цілком безсильні помогти
собі; і що при помочи молитов инших та душа з
часом може спастися, (Гляди Віра Наших Отців,
голова 16, сторона 205 – 209). Артист Доре змалю
вав много образів яко попертя „чистилища”, і такі образи могли мати початок лише в умі людини,
що є під впливом демонів.
Що наука о “чистилищі” походить від сатани,
головного з демонів, то це можна ясно показати з
святих Писань. Біблія каже, що сатана сказав бре
хню Єві, коли він сказав:“Ні бо не помрете, А се
Бог знає, що скоро попоїсте з нього, відкриються
вам очі, і будете як боги, знающі добре й лукаве”
(1 Мойс. 3:1–5). Ось так диявол відповів Єві на її
твердження, що Господь Бог Єгова, Сотворитель,
сказав їм не їсти певний овоч. Тоді сатана збрехав
перед нею і сказав, що як вона буде їсти, то вона
буде подібна “богам”, цебто, демонським богам.
Це що Єва піддалась тій брехні із надією, що вона
буде подібна “богам” цебто, демонам, був почин
релігії між родом людським. За це що вони піддались тій брехні, Адам і Єва були засуджені на
смерть. Що сатана спричинив їм смерть при по
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мочи релігії, то на це указують ясно святі Писання – Рим. 5:12; Йоана 8: 43, 44.
Сатана, головний з між демонів, є противник
Бога. Біблія містить слово Всемогучого Бога, котре то слово Боже є правдою (Йоана 17:17; Пс. 119
:105). Всяка наука людська, що противиться слові Всемогучого Бога є брехнею, і така наука або
брехня походить від противника, диявола, і його
співтоваришів демонів. Науки і практикування
католицько – релігійної організації виразно заперечує Біблія. А головно це правда відносно “чистилища”; відносно першенства папи; відносно без
смертности душі, і моленняся за померших; відно
сно навчання, що церква Божа є основана на Пет
рові; відносно святої води: відносно образів і пошани їх; і відносно многих инших навчань. Це
доказує, що католицька релігія – це демонізм; і че
рез практикування демонізму люди є запровадже
ні у сіти диявола і остаточно будуть знищені.
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ПОЛІТИКА, ЧАРИ І ДЕМОНІЗМ
Політикери завжди послуговувалися релігією,
як їх наймичкою. Від часу старинного Вавилону і
старинного Єгипту аж до цієї хвилі, видимі правлючі чинники всіх народів мали своїх “мудреців”,
астрольогів, віщунів і инших під контролею демо
нів, релігіоністів для своєї поради. Такі володарі
завжди бажали більше релігії, і аж до сьогодні
ширять релігію, кажучи, що релігія є необхідною
річчю, будь вона католицька, протестанська, жидівська або магометанська. Політикери кажуть,
що котра будь із них відповідає вимогам. Це виразно відноситься до всіх диктаторських правительств: і навіть в демократичних краях, таких
як Злучені Держави, президент і губернатори кажуть: “Ми мусимо мати більше релігії; инакше
правительство Злучених Держав не зможе встояти”. Без виїмково, релігіоністи завжди противилися дійсним і правдивим слугам Бога і Христа, і
така опозиція показує, що релігія походить від
сатани і инших демонів, що є противниками Бога
і Христа і всіх, що йдуть слідами Христа.
Завважте деякі докази святого Письма про цю
точку. Основатель Вавилону, диктаторський володар, зробив релігію провідничим чинником
свого правителсьтва. (1 Мойс.10:9,10). Щодо старинного Єгипту, то цар, Фараон, поставив себе як
могутній противник слуг Всемогучого Бога. Мой
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сей і Арон явилися перед Фараона і доручили йому вість від Бога Єгови, виконавши перед ним
певні чуда. “Скликав же тоді й Фараон мудреці
Єгипецькі та чарівники; і вдіяли те ж саме чарівники своїми чарами. І кинув кожен із між їх своє
жезло, і стали жезла гадюками; та пожерло жезло
Аронове їх жезла” – 2Мойс. 7:11,12.
Ті мудреці або чарівники були видимими пред
ставниками й посередниками демонів, впливаючи і спонукуючи царя Фараона щоб він поставив
себе в противенству Всемогучому Богу. Кожний
раз, коли Єговів помазаний слуга являвся перед
Фараоном, тоді він покликував мудреців і чарівників і представників демонів, що практикували
релігію, щоби вони явилися перед ними і виконували певні церемонії – 2 Мойс. 8:7, 17, 19; 9:11.
Навуходонозор, цар вавилонський, завжди мав
під руками медіїв або демонських представників
для політичної поради (гляди Даниїла 1: 20; і 2:2).
Ті представники демонів, що практикували релігію, були в цілковитій опозиції до Бога Єгови і
Його слуг; і це можна доказати фактом; що Бог
Єгова дав свому слузі Даниїлові мудрість і силу
розвязати сон царя і вияснити значення його. “Да
ниїл відповів цареві й промовив: Тайни, про яку
царь допитує, не здоліють цареві виявити ні мудреці, ні чарівники, ні віщуни, ні ворожбити. Але є
на небесах Бог, що відкриває тайни; він то й показав тобі, царю Навуходонозоре, що має статися
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в будуччині. Сон твій і видива голови твоєї на
ліжку твоєму були такі: Ти, царю, на постелі твоїй думав над тим, що колись станеться? А той що
відкриває тайни, показав тобі те, що колись настане. А мені відкрита ся тайна справа не через
те, наче б був мудрійший за всіх жиючих, а задля
того, щоб цареві явним стало значіння, та щоб ти
взнав думки твого серця” Дан. 2: 27–30; 4:7.
Ізраїльтяни були б цілком вільні від впливу си
ли демонів якби вони були слухали Божого приказу і тримали свій заповіт і оминали релігію. Та
замість того, вони домагались царя, і Бог позволив їм мати царя, і той цар зараз приняв релігію
диявольську, і, будучи під впливом диявольської
релігії, той цар переступив Божий приказ і збунтувавсь проти Всевишнього. Пророк Самуїл, видимий представник Бога Єгови, доручив Саулові
цареві цю вість від Всевишнього: “Ні, покора луч
ча за жертви, й послух дорожчий від баранячого
товщу. Бо непослух, се такий гріх, як і чарівництво, а своя воля, се таке як ідолопоклонство” (1
Сам.15:.22,23). Опісля Саул, що хоч дальше був
царем, зробив себе дальшою гидотою перед Всемо
гучим Богом тим чином, що він шукав поради від
медії демонів, чарівниці з Аендор, що брехала перед Саулом і запровадила його в демонські сіти
(1 Сам. 28: 7,8). Саул, будучи під впливом демонів
безнастанно переслідував Давида, слугу Божого, і
це переслідування він виконував і рівночасно
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вдавав за побожного; і так Саул, політикер, мав
поверховну побожність, але заперечував найвисшу власть Всемогучого Бога, так як це політичні
релігіоністи роблять сьогодні. Тому що Саул при
няв демонську релігію, зате він пішов у темряву
відносно Божої цілі, і так завжди перебував опісля
в темряві, без відкриття правди від Всемогучого
Бога (гляди 2 Мойс. 22:18;1 Сам. 28:6–18). Чин Са
ула був прямим нарушенням Божого закону, тому що це мало до діла з демонською релігією і пра
ктикуванням її. “Не їстимете нічого з кровю. Не
будете ні ворожити ні замовляти. Не вдавайся до
закленателів, і до ворожбитів; не шукайте їх, щоб
не опаскудитись вам від них. Я Господь, Бог ваш”
– 3 Мойс. 19:26,31; 2 Мойс.22:18.
Саул помер тому, що він збунтувавсь проти
Бога Єгови в спосіб, подібно як це зробив диявол.
Саул шукав поради від медії демонів або чарівниці; “Так помер Саул за свою беззаконність, що
вчинив перед Господом, за те, що не послухав сло
ва Господнього та й що вдався до чарівниці з запитанням, а не шукав Господа. За те він і погубив
його, а царство віддав Давидові Ессеєнкові” (1
Парал.10: 13, 14). Це повинно бути осторогою для
всього духовенства і визначних з їхніх отар, а іме
нно, політиків і торговців, котрі кажуть до людей: “Що нам треба, то більше релігії”.
На місці буде тут порівнати напрям царя Саула, і причину його смерти, із релігійними провід
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никами або духовенством ізраїльським і також
так званого “християнства”. Саул, поставлений в
позиції ласки Бога Єгови, поринув у демонізм, що
є релігія; і це представляло або було типом на духовенство так званого “християнства” і його напрям ділання і його остаточний конець. Про тих,
що називають себе слугами Божими і що ділають
як духовенство і релігійні провідники людей так
званого “християнства”, і котрі практикують релігію, є написано: “Провідники цього народу поведуть його блудом, а ті, що даються їм вести –
погибнуть” (Іса. 9: 16). Такі релігійні провідники,
що беруться навчати народ, з причини їхнього під
данства демонізму, стають сліпі до правди і провадять інших у сліпоту; і про таких Господь Ісус
сказав: „Не вважайте на них: Проводирі вони слі
пі сліпих. А коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму” (Мат. 15:14). Римо Католицька Гієрархія провідничить сьогодні між усіма релігіоніста
ми на землі, стараючись провадити і навчати людей в політичних справах народних, як і в комерції, і дає поради народам і їхнім політичним провідникам який напрям вони мають узяти.
Та релігійна організація бере участь у політиці
кожного народу на землі. Гієрархія провадить лю
дей блудом, і всі вони прямують до погибелі, як
це повисші святі Писання указують. Всі ті, що ува
жають на релігійних учителів і йдуть за ними на
сліпо, знаходяться під впливом і контролею де
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монів і прямують до того самого кінця, хіба що
вони зрозуміють велику небезпеку і звернуться
скоро до Бога Єгови і вповні будуть вповати на
Нього.
ЗЛОВЛЕНІ
Тому що політики і комерційні провідники є
спонукані вірувати, що духовенство є одягнене в
якусь невидиму силу, такі політикери і комерційні люди бояться своїх релігійних провідників, і
тому вони є запроваджені у сіти і злапані демонами. Політикери і торговці шукають поради в духо
венства, і духовенство, будучи під впливом демонізму або демонів, дає їм лиху раду. Для пояснення тут наводимо біблійну історію. Ахаб, цар ізраїльський, зібрав до себе 400 “пророків”, що були
ложними пророками, і розуміється почитателі ди
вольської релігії, і вони дали Ахабові лиху пораду: “І зібрав царь ізраїльський пророки, до чотирох сот чоловіка і спитав їх: Чи йти мені проти
Памтоту в Галааді на війну, чи занехати се? Вони
відказали: Йди, Господь оддасть їх на поталу цареві”– 1 Цар. 22:6.
Тоді покликано Михея, правдивого пророка
Всемогучого Бога, перед Ахаба царя, який домагавсь від Михея поради; і за це, що Михея дав добру раду цареві, Ахаб увязнив Михея без сумніву
за це, що він перешкаджав війні. Ахаб, цар пішов
до битви і був забитий. Ось так було предсказано,
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що реліґіоністи, провідники сьогодні, дають політикерам раду противну слову Божому, і це принесе політичним володарям певну погибель. Подібну пораду дано цареві за часу Єремії, що принесло
лихі наслідки (Єрем. 27: 9,10). Є много інших біблі
йних случаїв, що релігійні провідники дали лиху
пораду володарям і це принесло їм злі наслідки –
1 Мойс. 41:1-24; Дан. 2:1-13; 2 Мойс. 1-13; 2 Мойс.
7:1-8; 9:11.
Святі Писання відносяться до теперішнього ча
су як до “останних днів”; і говорячи про сучасне
духовенство, яке дає поради політикерам, святі
Писання кажуть: „Мають образ благочестя, сили
ж його відцуралися ...що завсіди вчаться, та й ніколи до зрозуміння правди прийти не можуть” (2
Тим. 3:5-7). Сьогодні релігійні провідники називають себе вченими і завжди вчаться, але їх діла
показують, що вони не мають ні знання ні оцінен
ня правди Божого слова; і це тому, що вони упали
під вплив демонів.
Отже вони знаходяться в темряві відносно Єго
вого заміру і не мають ніякого одкриття від Бога
відносно Його заміру, і, будучи засліплені до правди, вони провадять сліпих у пропасть знищення.
Вони стараються радити політикам і комерційним людям в той сам час вони одверто противляться тим, що проголошують людям правду
слова Божого. Припустім, що їхня опозиція до
ТЕОКРАТІЇ походить від несвідомости.
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Це дальше попирає заключення, що вони є під
упливом і силою демонів із–за їх духової сліпоти.
Продовжаючи, святі Писання кажуть чому ті люди належать до орґанізації сатани і тому сліпі:“
Як Янній та Ямврій противились Мойсейові, так
само й сі противляться правді, люди попсованого
розуму, нетямущі в вірі. Та не поступлять вони да
лій; безумством бо їх явлене буде всім, як і тих бу
ло”– 2 Тим. 3:8,9.
Ті релігійні провідники і порадники є уподоблені до ложних пророків між ізраїльтянами, а осо
бливо до пророка Ваала, який казав, що він служив Богу, але вдійсності він був ворожбитом, цебто, під впливом демонів, і котрий ділав в тій мірі
(Ісуса Нав. 13:22). Він наймив собі політиків і ста
рався ужити релігію проти Божих людей, але це
йому не вдалося – 4 Мойс. 22:1-41; 23:1-30.
Єлима чарівник або ворожбит дав злу пораду
політичним володарям проти християнина апостола Павла, і та порада була порушена демонами,
наслідок якої не був добрий (Дії. ап.13: 6-12) Сьогодні духовенство, що провідничить у практикува
нні так званої “християнської реліії”, також дає
поради політикам і сильним торгівцям і котрі то
поради провадять тих людей прямо в сіти диявола. Релігійні провідники входять в заговір одні з
другими, і з політиками, суддями і торговцями,
співпрацюють разом щоби ушкодити свідкам Бо
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га Єгови і противитися ТЕОКРАТИЧНОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, і чинячи те, ті заговірники,
як це святі Писання відкривають, є під впливом
демонів і ділають згідно з цим. Яко попертя цього
завважте слідуючі святі Писання після католицької Біблії, Версії Дуя, звернені до тих, що вповають на Бога: “Не говоріть: Змова! Бо от ці люди
все змовою вважають; не бійтесь того, чого вони
бояться, й не лякайтесь. Бога сил небесних – його,
як сьвятого, шануйте; його одного вам боятись,
перед ним дрожати! Коли радять вам: Питайте
тих, що померших викликають, чарівників, шептунів та тих, що з черева говорять, – то ви одкажіть: Хіба ж народові не до свого обертатись Бога
(Єгови)? Хіба ж мерців про живих питати? Звертайтесь до закону та до обяву. А вони, – як не так
говорять, як там сказано, то нема в них сьвітла”–
Іса. 8:12,13, 19,20, версія Дуя.
Релігіоністи вповні одобрили той заговір між
політичними володарями володіти світом через
людських диктаторів замість володіти через велику ТЕОКРАТІЮ. Папа входить в союз з політичними володарями щоби установити правління
світом при помочи диктаторів, і майже усі релігій
ні провідники противляться ТЕОКРАТІЇ; і тоді,
як дорадники, т. є, релігійні провідники, і політикери і інші, що йдуть за їхньою порадою, всі прямують в сіти сатани, і остаточно пропадуть. Фашисти, комуністи і нацисти вдійсности є всі злу
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чені в одно, і мають своїх релігійних дорадників,
головні з котрих є члени Римо Католицької Гієрархїї, кермовані, з Ватикану через релігійного
політикера, Пацелія.
“Єгипет” символічно представляє лукавий світ
над котрим сатана довго управляв, і святі Писан
ня кажуть, що символічний Єгипет був місцем, де
Господь Ісус Христос був розпятий (Одкр. 11:8).
Отже старинний Єгипет, з його абсолютною диктаторською властю і з його релігією, комерцією, і
поліцією, представляв сучасне лукаве правління
сатани і його ордів демонів, а особливо народи,
що стались тоталітарними. Завважте пророцтво
Боже, яке предсказує, що релігія, т. є, демонізм, бу
ло средством яке провадило політикерів цілком у
сіти сатани: „Пророче слово про Єгипет: Оце Господь (Єгова) усівши на легкій хмарі (невидимий
для людського ока; і та хмара представляє бурю
клопоту для його противників), йде на Єгипет. І
затремтять перед ним ідоли єгипецькі й заниє у
грудях єгипецьке серце. Напущу єгиптян на єгиптян, брат на брата устане і друг проти друга, город проти города й царство на царство. І знемощіє дух Єгипту в йому, і оберну в ніщо раду його,
й стануть вони шукати помочі в ідолів, у чарівників, у закленателів мертвих та ворожбитів. І
подам Єгиптян на поталу панові лютому (Божий
Екзекутивний Чиновник, Ісус Христос, що є жорстоким до Божих противників) й жорстокий царь
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запанує над ними, говорить Господь, Господь Саваот” (Іса. 19:1-4). Ось так Господь предсказав вп
лив демонів над народами, а особливо над політичними володарями, і який буде конець їх.
В Одкритті в 16 голові є показаний Божий гнів
проти політичних володарів землі і що їхній конець – знищення. Релігійні провідники, а особливо Римо Католицька Гієрархія, не сказала нічого
політичним володарям про Божій намір знищити
їх, і це очевидно тому, що релігіоністи є союзниками політичних володарів, і будучи під силою й
впливом демонів, вони є засліплені до Божого наміру. Всі диктатори світа мають своїх релігійних
дорадників. Володар Німеччини є католик, отже
він завжди радиться з Ватиканом. Він також свобі
дно радиться демонів через їх видимих представників. Инші політичні володарі йдуть подібним
шляхом. Навіть в демократіях головні політикери роблять ту саму річ; і це показує, що вони всі є
в темряві й через те є засліплені до Божого наміру
й є спонукані знущатися й переслідувати слуг Бо
жих, які приносять їм вість правди. Це є воля
Божа, щоби давати осторогу від Нього, і лише ті,
що є всеціло посвячені тій великій ТЕОКРАТІЇ,
будуть проголошувати ту осторогу; і коли така ос
торога дається, тоді злучені релігійні, політичні й
комерційні чинники і їхні видавництва насміхаються і опрокидають Божих свідків. Яко ілюстра
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ція цього, Ню Йорський Вордд, з понеділка, 5 лип
ня, 1927 року помістив слідуюче: “ВЕЛИКАНСЬ
КЕ СПОЛУЧЕННЯ РАДІЯ ЧУЛО РУТЕРФОР
ДА. НАЙБІЛЬШЕ СПОЛУЧЕННЯ ВСІХ СТО
РІН СВІТА. ПРОМОВА ОПРОКИНУЛА ЗОРГА
НІЗОВАНЕ ДУХОВЕНСТВО.
Через найбільше сполучення радіїв учора Йосиф Й. Рутерфорд передав цілому цивілізованому
світу свій визов правовірному духовенству, великим політикам і великим фінансистам як агентам
сатани. Це сполучення радія включало дві стації
більше ніж сполучення про битву між Демпсі і
Шаркі, і три більше стації з ніж коли привитано
Ліндбурга у Вашінгтоні і в цім місті. “Лишайте
зорганізоване християнство, гримів Рутерфорд.
Це є безбожний союз проти звичайних людей землі”.
Промова доручена на конвенції свідків Єгови в
Торонто вельми розгнівала новочасних релігіоністів. Ще инша промова доручена в той сам час на
тему “Упадок Світових Держав”, яка вельми роздражнила релігійних провідників і прихильників,
доказуючи, що ті релігіоністи є проти царства Бо
жого під Христом. Вість тих промов не була композиція чоловіка, але слова взяті з Біблії і пристусовані до добре знаних фактів. Задля цього противенства до його вістки, Божий гнів буде виллятий на вавилонську систему, “християнство”, цебто, проти політичної та релігійної злуки яка во
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лодіє й гнобить, їдучи на водах новочасної ріки
Єфрат, що значить, на звичайних людях, що несуть володарів.
Резолюція в тому случаї, що була принята одноголосно Божими людьми, що мала стичність з
повисше згаданими промовами, здається станови
ла шесту “чашу” із сімох щорічних вістей, які були доручені людям “християнства”. Завважте про
рочі слова які записані в Одкритті 16:12–16 А.П.
В.: “А шестий ангел вилив чашу свою на велику
ріку Єфрат; і висохла вода його, щоб готова була
дорога царям (Єгові і Ісусу Христу), що зі сходу
сонця. І бачив я із рота змія, (сатанської організа
ції, яка представлена головно через релігійний
елемент), і з рота зьвіра (держави), і з рота лжепро
рока (противники ТЕОКРАТІЇ, представлені голо
вно через злучені елементи сатанської організації), три нечисті, духи, подібні до жаб і (тобто,
подібні, до пискатих крикунів). Се бо духи бісовські (тобто видимі представники демонів), що роблять ознаки, що виходять на царів землі і цілої
вселенної зібрати їх на війну в день той великий
Бога Вседержителя. Ось іду, як злодій; блаженний, хто чуває, і хоронить одежу свою, щоб не ходити йому голим, і щоб не бачили сорому його. І
зібрав їх (земних представників демонів) в одно
місце, що зоветься до єврейська Армагеддон (за
дальшим виясненням тієї точки гляди Вартову
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Башту з 1 жовтня 1927 року сторінка 297; книжка
Світло

том 2). Той рух демонів проти Божих людей представляв міжнародний рух проти тих, що попирають ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, описаний в пророцтві Езекиїла, в 38 і 39 голові, котрий
то рух є під розказом Гога, головного представ
ника диявола, і про це Господь каже: “Ось я на
тебе, Годже; князю Рошський і Тубелський! ... І
двинеш проти мого люду Ізраїля (посвячених Божих людей, Його свідків), мов хуртовинна хмара,
щоб окрити землю; в останні часи станеться воно,
й я приведу тебе на мою землю, щоб народи спізнали мене, як покажу мою сьвятость на тобі, Годже, перед їх очима”.
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ТОВПОКРАТІЯ ДЕМОНІЗМ
Правління або змагання правити насильством
– це правління під впливом і силою демонів. За
днів Ноя демони буйно розвивалися і наповнили
землю насильством. “Були тоді на землі велетні,
(демони) ... і земля попсувалась перед Богом і спо
внилась насильством земля” (1 Мойс. 6:4,11). “Як
же дні Ноєві, так буде і прихід Сина чоловічого”
(Мат. 24:37). Ось що Ісус сказав про конець сатан
ського світа. Ті „велетні” або Нефилими або демони, будучи тоді у великій темряві відносно Божого наміру, дальше уживали впливу і сили над
чоловіком і сповнили землю насильством в тепе
рішньому часі. Про цей час і про диявольску активність написано є: “Горе живучим на землі і на
морі, бо зійшов диявол до вас, маючи великий
гнів; знає бо, що короткий йому час” (Одкр.12:
12). Тепер кожний добре знає, що від 1914 року а
головно від 1918 року, клопоти й горя на людей
вельми збільшилися, і сьогодні насильство бушує
у кожному краї, і великим насильством сповнилась земля, а головно в краях так званих “християнством”. Переляк обгорнув майже усі народи
й люди, і єдиним виїмком цього є ті, що вповні і
цілком вповають на Бога і Ісуса Христа; і відносно цього є написано: „Бо дав нам Бог не духа стра
ху, а духа сили і любови і здорового розуму” – 2
Тим. 1:7.
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Вкоротці перегляньмо історію старинних і теперішних часів відносно диких практикувань реліґіоністів. За старинних часів Содоми дика товпа
напала на дім “праведного й справедливого Лота”, домагалась тих Лотових гостей, щоб на них
поповнити содомський гріх; і та сама товпа стара
лась поповнити насильство на Лотові. Немає сум
ніву, що та товпа була під впливом і силою демонів – 1 Мойс. 19:1-11; 2 Петра 2:7,8.
Товпа жидівських релігіоністів опрокинула Ісу
са, котрого Бог післав, і тоді та товпа голосувала
за тоталітарним володарем кесаром і домагалась
крови життя Ісуса; і та товпа була під контролем
й впливом демонів – Йоана 19:5,6, 12–16.
Товпа свиней, що кинулась з гори у море була
під впливом “легіон” демонів (Мат, 8: 28-33: Марка 5:1-16). Ті свині представляли сотворіння, що
тепер є під впливом і контролею демонів; і це, що
вони поринули у море, символічно представляло,
що люди необачно женуть до знищення. У кожно
му случаї це були релігіоністи, що під впливом де
монів шукали погубити Ісуса – Йоана 8: 40,42; 15:
18–21.
За те, що апостол Павло вигнав демона з неві
льниці дівчини, яку уживали демоном контрольо
вані власники для роблення грошей, тоді демони
збурили товпу людей і старались убити Павла –
Дії. ап. 16:22–24.
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Демоном контрольований Димитрій, що був
ідолопоклонником диявольської релігії, старавсь
знищити Павла за те, що він проповідував правду, відокривши людям диявольську релігію, яка
існувала між ними – Дії. ап. 19:24–34.
Іншого разу, коли Павло був в Єрусалимі релігіоністи жиди під силою й впливом демонів старалися убити Павла – Дії. ап. 21:27–36).
В Листрії Павло і його товариші старались темним людям сказати про Бога Єгову і Його царство, і тоді громада релігіоністів під впливом демо
нів спонукала товпу людей напасти на Павла з ка
міннями і майже що не вбили його – Дії. ап. 14:820.
Як це святі Писання указують, то апостол Павло був нападжений товпою, яка була під впливом
демонів, більше разів ніж хто инший з апостолів.
Святі Писання подають причину цього. Памятай
те, що сам Павло, після його власних слів, був релігіоністом, занім Господь отворив йому очі до
правди, і тоді він стався християнином (Дії. ап.
9:1–16). Павло свідкує, що він був ревним релігіоністом, “ вельми ревний в переказах моїх отців” у
“ жидівстві” так, що він гонив Божу церкву і нищив її. Він був один із товпи, що вкаменувала
Стефана, і котра то товпа була під впливом демонів (Гал. 1:1-16; Дії. ап. 7; 54-58). Коли він стався
християнином, він відкинув релігію, відкривав де
монів, і заявив всім релігіоністам, що вони були
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почитателями демонізму (Дії. ап. 17:22 Діаглот).
Його вірна посвята Богу і Його царству розгнівала диявола й инших демонів проти нього, і тому
вони спонукали релігіонісгів підбурити товпу і
напасти на апостола. У кожному случаї коли хто
був засліплений демонами і пізніше стався християнином і став просвітчений Господом, і вірно
служив Господеві, то демони лютилися проти такої вірної особи і старались знищити її. Із усіх цих
священних Писань можна ясно бачити, що хто
посвятиться чинити волю Божу, той не може доказати своєї невинності, хіба що він відкине релігію і вірно й щиро служить Богу і Христу, як пос
лідовник Ісуса Христа. Дальше святі Писання по
казують, що коли хтось станеться християнином і
відпаде, той станеться легко знарядом демонів і
тоді він паде поза силу сцілення, тому що він грішить проти світла – Луки 11: 24–26; 12:10; Мат.
12:43-45.
Порівняй ті факти Біблійної історії із новочасними ділами Римо Католицької Гієрархії і нею об
манутих людей, котрі під впливом демонів, стараються знищити свідків Єгови і їх співтоваришів через підбурення товпи, яка нападає на слуг
Бога Єгови. От цими часами такі злобні напади
на свідків Єгови були часто виконані Гієрархією і
її здемонізованими темняками у многих місцях в
Злучених державах. В Німеччині, з початку 1921
року, Римо католицькі священники поширили
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ложні чутки проти свідків Єгови, закидаючи їм,
що їх фінансують жиди і співділають, щоби захопити державу; і такий напрям ділання продовжавсь аж до 1933 року, коли то Римо Католицька
Гіерархія змогла спонукати політичних володарів
жорстоко переслідува ти свідків Єгови, і сконфіскувати їхнє майно, за те, що свідки Єгови проповідували правду про царство Боже. Наслідок такої брехливої кампанії й переслідування, за старанням релігійної Гієрархії був, що многих свідків Єгови кинуто у брудну вязницю.
ЯКИЙ БУДЕ КІНЕЦЬ?
Сатана і всі його співтовариші демони воюють
проти Бога Єгови і проти Його царства, і тим самим проти всіх чесних людей. Демони уживають
релігії щоби засліпити людей до правди і тоді переслідувати всіх, що розказують правду зі слова
Божого. Святі Писання і безперечні факти показу
ють, що відколи Каїн замордував Авеля аж до сьо
годні демонами засліплені почитателі релігії злоб
но переслідували і вбивали безчисленне множество невинних людей. До релігійних священників,
що провідничать в такім переслідуванні й вбиван
ні, Бог Єгова говорить до них через свого пророка: “На ваших полах я знайшов кров душ невинних бідолах” (Єрем. 2:34). Релігія засліпила провідників до правди і всіх послідовників їх. Така є бе
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зперечна історія світа, а особливо “християнства”. У вічу цього історичного доказу, комерційні
й політичні провідники дальше кажуть: “Ми потребуємо більше релігії”. Ось так натхнені слова
в Біблії тепер є більше зрозумілі для тих, що вповають на слово Боже ніж коли вперед, а іменно,
“що цілий світ лежить у лукавстві”– 1 Йоана 5:19.
Сатана і його співтовариші демони мають під
контролею всіх людей землі і всі народи, що не
вповають всеціло на Бога і Його царство.
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ОСТОРОГА
ЄГОВА через свого Головного Післанця і Чиновника дає сильну осторогу всім людям землі,
що є доброї волі до Бога. “І покликнув сильно голосом великим, глаголючи: Упав, упав Вавилон,
велика блудниця, і став домівкою бісам і сховиськом всякому духові нечистому, і сховиськом
всякій птиці нечистій і огидній” (Одкр.18:2 А.П.
В.). Сатанська організація прийшла до крайности
свого беззаконня. Відділенняся тих, що є доброї во
лі до Бога, від підперачів бісами контрольованого
світа, тепер бере місце, і світова система упадає у
чимраз гіршу деградацію як ніколи перед тим,
починаючи з потопу. Так зване “християнство” з
його бісовською релігією є найбільшою мерзотою
зо всіх частей світа, тому що провідники так званого “християнства” ложно і зневажливо вдавали
себе за представників Всемогучого Бога, і в той
сам час цілком противилися ТЕОКРАТІЇ. Так зва
не “християнство” поринуло цілком у формалізм,
який воно назвало набожністю, але в одночасі воно заперечує силу Всемогучого Бога, і приписує
людям те, що лише належить до Всемогучого. Усі
святі Писання показують поза всякий сумнів, що
так зване “християнство”, із його біснуватими
людьми, становлять новочасний Вавилон, який
цілком відвернувся від Бога, а пішов цілком за
дияволом.
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Всякий безчесний політикер, ввесь захланний
комерційний велетень, і всі безсовісні духовники
тепер домують в новочасному Вавилоні. Будучи
під контролею нечистих бісів, Господь описує їх
як “нечистиві й огидні птиці”. Давно тому Бог
Єгова дав своє слово, що Сатана і його співтовари
ші біси (демони) дістануть позволення оставати
без перешкоди в цім стані на певний час; і що при
кінці того часу Боже ім’я мусить бути проголоше
не по цілому світу, а по тім проголошенню зараз
наступить обявлення Єгової найвисшої сили проти лукавих. Той ограничений час уже скінчився;
отже тепер дається осторогу всім народам – 2
Мойс. 9:16.
Ісус Христос, Виконавчий, чиновник ТЕОКРА
ТІЇ, є тепер окоронований, як цар. Біси були вигнані з неба на землю, і тепер диявол карає людей
чимраз більшим горем (Одкр. 12:1–12). До всіх
своїх людей на землі Єгова через Ісуса Христа
шле отцю важну вість: „Вийди з неї (т. є, з Вавилону, сатанської організації, новочасного „християнства”), народе мій, щоб не мати вам спілки в
гріхах її, щоб не приняти вам пораз її. Дійшли бо
гріхи її аж до неба, і згадав Бог про неправди її”–
Одкр.18:4,5 А.П.В.
Ця осторога від Господа значить, що кожна
особа, що затримає свою невинність до Бога Єгови і прийме Боже остаточне признання через Ісуса Христа, мусить відлучитися і тримати себе ціл
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ковито відділеними від усіх річей, що мають стичність з демонізмом. Для того він мусить оминати
релігію і все, що має стичність з релігією, і тоді
всеціло вповати на великого ТЕОКРАТА і Його
правительство. Ця осторога не приходить від лю
дей, але від Всемогучого Бога. Святі Писання показують, на що звернено увагу у двох попередних
розділах, що світ тепер знаходиться під управою
демонів у повнім значінні того слова (1 Йоана 5:
19). Немає сумніву, що Господь у цих останніх
днях дав своїм людям ясне вирозуміння, що релігія походить від диявола і є прямим противенством християнства, і це Він зробив тому, щоби посвячені могли утекти від сили й впливу демонів,
котра то сила і вплив висить неначе чорне накривало над цілим людством. Для тієї причини
люди Всемогучого Бога оціняють тепер напоминання подані у Біблії, а іменно: “От бо поклонення чисте і неопоганене перед Богом і Отцем, щоб
одвідувати сиріт і вдовиць у горю їх, і держати себе неопоганеними од сьвіта”– Якова 1:27, Сиріяцька Версія.
При помочи релігії сатана дістав контролю над
світом, крім тих людей, що покланяються Всемогучому Богу в дусі й правді. Нехай же кожний лю
бимець справедливости тепер уважає на осторогу
яку Господь дає. На посвячених чатує велика небезпека в їхній дорозі, і деякі з них можуть відвернутися від дороги праведности і втратити все.
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Нинішні дні, це “останні дні” згадані в Біблії, про
що є написано: “Дух же явно глаголе, що в останні часи відступлять декотрі од віри (і відпадуть до
релігії), слухаючи духів лестовських і наук бісовських, в лицемірстві брехливих, запеклих у совісті своїй (зробивши себе предметом демонів і знарядом сатани)” (1Тим.4:1,2).
У минулому часі многі називали себе послідовниками Ісуса Христа й постійно молилися молитвою, якої Ісус навчив своїх учеииків молитися, а
іменно: “Нехай прийде царство Твоє, нехай буде
воля твоя, як в небі, так і на землі”, але тієї молитви вони не говорили щиро. Такі люди, відпавши
від правди, відмовилися дальше слухати вістки
Божої: “Буде бо час, що здорової науки не послухають, а по своїх похотях виберуть собі учителів,
ласкаві од них слухом” (2 Тим. 4:3,4). Многі з про
тестанського духовенства сьогодні знаходяться в
повисше згаданій клясі апостолом. Вони поступають після мудрости так званого “християнства” вираженої людьми, а не після мудрости слова
Божого.
Під навчанням Римо Католицької Гієрархії, і
будучи порушені демонами, многі із так званого
“протестанського” духовенства дістали гіркість у
серці й указали правдивим слугам Божим гірку
зависть, і в цім вони поступали після релігійної
“мудрости” так званого “християнства”. Слідуючі святі Писання слушно говорять про них: “Ко
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ли ж гірку зависть маєте та сварку в серці вашому, то не величайтесь і не кривіть на правду. Не є
ся примудрість з виш, а земна (вона), душевна, бісовська”– Якова 3:14,15.
Як колись в Атенах, так тепер і в так званому
“християнстві” релігія є бісовська, і походить із
страху до людей і впливу демонів. Завважте тут
слова натхненого слуги Господнього: “Ставши ж
Павел посередині Ареопага, рече: Мужі Атиняне,
по всьому виджу, що ви вельми побожні (забобон
ні – анг.)” (Дії. ап. 17:22). “Ставши ж Павел посередині гори Марса, сказав: Мужі Атиняне, по всь
ому виджу, що ви віддані почитанні демонів” (Дії.
ап. 17: 22, Діаглот). “І Павло, ставши по середині
гори Марса, сказав: Мужі, Атиняне, по всьому
виджу, що ви надто віддані бісам” (Дії. ап. 17:22,
Ротердам). Демони мали контролю над ними.
Релігійні жиди шукали убити Павла, який покинув релігію й стався слугою Христа, і їхнє противенство проти Павла було завдяки “їхнього почитання бісів, як це Фестус заявив (Дії. ап. 25: 14,
18,19 Ротердам). Від того часу аж до сьогодні жиди не змінили свого погляду відносно Ісуса Христа, отже їхня релігія осталась такою самою, а
іменно – демонізмом. В цих останніх часах релігійні провідники, католицькі, протестанські й
жидівські, під впливом і силою демонів, стараються володіти світом у біснуватий і людський
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спосіб, що прямо противиться ТЕОКРАТИЧНО
МУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
Всі народи землі сьогодні є в стані страху, але
це не є страх до Бога а до сотворіння, і цей страх є
спонуканий демонами який є як раз противоставленням страху Всемогучого Бога (2 Тим.1: 7).
Для цієї причини ті реліґіоністи є описані в 18 голові Одкриття, як мешканці Вавилону, і тому є
нечистими і огидними птицями, які опоганюють
їхні власні гнізда й все навкола них.
ЧАШІ
Книжка в Біблії знана як Одкриття, є пророцт
вом Єгови, висказане Господом Ісусом Христом в
символах і записане Йоаном, і відкриває те, що му
сить настати по приході Ісуса Христа царя ТЕОК
РАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА (Одкр.1:1,2).
Йоан, яко слуга і післанець Господень, представляє тих, що є посвячені і котрі вірно служать Богу
і Христу, і котрі Господом є признані й приведені
до храму й стались слугами Його і вістниками
Єгової вістки. Господь Ісус у храмі має велике чи
сло ангелів що виконують його прикази і котрі,
під Господнім керовництвом, веліли вірним слугам Божим на землі виконувати певні задачі. У
своїм часі Господь велів вилити сім чаш або вістей свого гніву яко осторогу. Ті сім чаш або вістей гніва були вилляті у сповнення пророчих ви
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сказів Ісусом Христом. Подрібне вияснення цього
знаходиться у книжках “Світло” том 1 і 2, а головно про це говориться в Одкриттю, в розділі девятім і шістнадцятім. Ангели, що служать Господу Ісусу Христу ділають під його розказом; яко ж
написано: “І почув я з храму великий голос, що
глаголав семи ангелам: Ідіть вилийте чаші гніва
Божого на землю” – Одкр. 16:1.
Вірні свідки Єгови на землі мають часть у виляттю цих чаш, цебто, у проголошенні вістки Божого гніва. Про шесту чашу Божого гніва є написано: “А шестий ангел вилив чашу свою на велику ріку Євфрат; і висохла вода його, щоб готова
була дорога царям, що зі сходу сонця” (Одкр. 16:
12). Велика ріка Євфрат символічно представляє
людей землі, а шеста вилита чаша – це осторога
від Бога для людей доброї волі, щоб вони утікали
з Вавилону, диявольскої організації, а звернулися
до Єгової організації під Христом, царем великого ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. “Царі зі сходу” або ті, що йдуть “зі сходу сонця”, як це
зазначено в повисшому тексті, значить Єгова, великий ТЕОКРАТ, і Христос, Голова і тіло (Кол. 1:
18; Одкр. 5:10; 1:5, 6). Вірні послідовники Ісуса
Христа на землі виконують їхню часть як свідки
або вістники Божого гніва. Висушення вод великої ріки Євфрат символічно представляє відверне
нняся людей доброї волі від сатанської організації, релігійних систем, і ця робота вельми гніває
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всіх бісів і також тих людей на землі, що практикують бісовську релігію. Це символічно показано тим, що наступило і про що свідкував Йоан,
цебто, свідки Єгови на землі, і що вони бачили. Ті
вірні послідовники Христа бачуть диявольську
релігію, що вона йде вперед до великого вершка
подій, а про те, що вони бачили, Йоан каже: “І
бачив я із рота змія, і з рота звіра, і з рота лжепророка (виходили) три нечисті духи, подобні до
жаб”– Одкр. 16:13.
“Змій”, це є одне з імен диявола і значить губитель і представляє диявольську організацію, а головно релігійний чинник, який гірко противиться Богу Єгові і його ТЕОКРАТІЇ. “І розлютився
змій на жінку (Божу організацію) і пішов провади
ти війну з иншими насіння її, що хоронять запові
ді Божі, і мають сьвідчення Ісуса Христа”– Одкр.
12:17.
“Жінка” згадана в повисшім сімнацятім тексті
символічно представляє Божу організацію, і той
змій йде воювати проти Божих слуг, які тут є
описані як “останок її насіння”. Сатана воює проти них тому, що вони хоронять заповіді Божі і
мають свідчення Ісуса Христа. “Звір” є символом
сатанської організації на землі, видимої для людей і яка складається з релігійних, політичних та
торгівельних чинників. “Лжепророк”– це земний
промовця сатанської організації, який голосно
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хвалиться що видимі володарі землі вскорі виконають.
“Лжепорок” здається відограє ролю політичного віщуна, стараючися предсказати, що бісовська
організація зробить для людей землі. Можна завважити, що у всіх тих віщуваннях “лжепророка”
не дається ніякого признання Богу Єгові і Христу
за те, що буде зроблено для людей.
Шеста чаша Єгового гніву, повисше згадана,
сходиться із шестою трубою, по яку описується в
Одкриттю 9:13-21. Вилиття чаш і трублення труб
указує на час горя сатанської організації, під час
коли Божі люди на землі витають ТЕОКРАТА і
Христа, Його царя, отже прийшов час радости і
урочистості для тих, що цілком посвятилися Богу. Це значить, що наближається час битви великого дня Бога Всемогучого і цілковитої перемоги
для Ісуса Христа, непереможного Вождя. Отже ті
чаши і труби становлять вість остороги які Бог
велів доручувати людям. На 24 липня, 1927 року,
зачалась виливати шеста чаша і трублення шестої труби, і ця робота дальше поступає. На 5 серпня, 1928 року, виляття семої чаши і трублення
семої труби зачало брати місце і дальше продовжається. Сему чашу Господь вилив через своїх
ангелів у “повітря”, яка була головно проти демонів, цебто, проти диявола і всієї його організації. Семе вилиття чаші це заявлення Господа в
користь ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
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і проти світової влади диявола і його видимих аге
нтів.
Післаництва Господні відносно шестої й семої
чаші вельми розгнівали демонів в тому часі й опісля, і від того часу ті демони зачали воювати проти свідків Єгови, і порушили до чину релігійних,
політичних і фінансових провідників на землі, разом із всіма обманутими, що йшли за проводом їх
проти тих, що попирають Господа.
ПИТАННЯ
Переказавши вкоротці, головне питання тепер
є от це: Чи світ дальше буде під управою самолюбних людей і під невидимою силою і контролем
бісів, або чи правління світа буде під великим
ТЕОКРАТОМ, ділаючи через вивисшеного й око
ронованого царя, Ісуса Христа? Від часу голошен
ня шестої й семої труби, люди землі, що були доброї волі до Бога, постійно відвертаються від релігії тому, що вони побачили що релігія – це сіть ди
явола і диявольських співтоваришів, при помочи
якої вони обманюють людей Це так розгнівало
диявола і його співтоваришів бісів і його представників, що диявол негайно поспішив збирати всі
свої сили лукавства до битви великого дня Бога
Вседержителя, і котре то зібрання скоро наближається до вершка – Одкр.16:13,14.
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Зараз по шестій трубі “три нечисті духи” згадані в тринацятому верші, були вельми активні, зро
бивши великий шум, уживаючи великого впливу
і сили. Такі духи ніяким чином не могли бути
представниками Всемогучого Бога, бо сказано в
святих Писаннях, що вони є нечисті: „Се бо духи
бісовські”. І яка ж є робота цих нечистих духів?
Святі Писання відповідають, щоби зібрати володарів землі й їхніх прихильників, цебто, цілий
світ до битви великого дня Бога Всемогучого, дия
вол бачить, що його час короткий, і що він може
виконати свій визов даний Єгові через знищення
всіх народів землі – Одкр.12:12.
Ніколи перед тим не було так багато горя і недолі на землі як тепер. Переляк жене всі народи
до точки розпуки. Війни зачинають і провадять
без ніякого попереднього повідомлення. Лукавство у високих як і низьких кругах є більше ніж коли вперед знане, і нинішнього лукавства з нічим
не можна порівнати лише з прототипом, цебто, з
обставинами на землі в часі Ноя, коли демони захопили всю землю і Бог знищив видимий світ потопом. Земні володарі відчувають прихід великого вершка нещастя, отже вони дають відозви, що
хіба мир буде установлний між народами, инакше
рід людський скоро пропаде. Замість звернутися
до Бога і виразних вказівок слова Божого, і пізнати дійсну причину клопоту і лік на його, то світ
ські володарі звернулись цілком до диявола і його
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співтоваришів бісів і його представників. Релігія,
політика і торгівля, ці три чинники видимі, що
володіють цим світом, виступають наперед і всі
разом кажуть до людей: “Ми мусимо мати більше
релігії, инакше наша цивілізація пропаде”. Ось
так вони ділають як промовця за демонів або дияволів, щоби змусити людей до релігії.
Сам диявол знає, що такий чин закінчиться в
знищенні. Завважте, як сьогодні це пророцтво спо
вняється. Лише ті люди доброї волі до Бога зав
важуть і оцінять слово Всемогучого.
ПОПИРАЮЧЕ СВІДОЦТВО
Президент Злучених держав, на 23 грудня, 1939
року оголосив назначення посла до Ватикану, де
знаходиться головна кватира релігії на землі. Того амбасадора післано до папи, як це президент
зазначив, як “мого особистого представника” що
би наші рівнобіжні змагання, мир і осунення терпінь, були взаїмні. Розуміється, правительство
Злучених Держав платить кошта, і, без дозволу
тих сто тридцять міліонів чоловік, вони признали
папу за головного релігійного провідника на землі, і що він є тепер в союзі з правительством Злучених Держав. Продовжаючи лист президент каже до папи: “Коли прийде час на установлення
миру у світі на певнішній основі, то найважливі
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шою річчю для людства і релігії є, щоби звичайні
ідеї мали злучений вираз. ...Отже я сподіюсь, всі
церкви світа, що вірують в звичайного Бога (не
Бога Єгови, бо Він не є звичайним Богом для релігії і політики, і вони не бояться ані не слухають
Бога, але противляться Його правительству) кинуть велику вагу їхнім впливом на цю велику
причину.
Яко дальший доказ, що президент, як політична сила і один із володарів світа, нехтує Сотворителем і вповає на чоловіка, завважте дальші слова його листа до папи: “Цей світ витворив собі
цивілізацію, яка може дати людству охорону і ми
сильно основані в релігійних навчаннях. І хоч во
на подужала землю і море ба навіть повітря, цивілізація сьогодні переходить через війну і муки”.
Завважте це жабяче квакання і хвальбу високим тоном: “Цей світ витворив собі цивілізацію,
яка може дати людству охорону і мир, сильно основану на релігійних навчаннях”. Тим назначеним амбасадором до Ватикану є Мирон С. Тейлор, бувший голова Корпорації Сталі Злучених
Держав, одна з найбільших корпорацій у світі,
яка уживає найбільше своєї енергії й грошей на
вироблення воєнних знарядів, на знищення людського життя. Певно жадний розумний чоловік
не скаже, що така одиниця представляє великого
Князя Мира, Ісуса Христа. В той сам час президент оголосив, що він запросив президента Феде
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ральної Ради Церков, які поверховно є протестантськими, і також президента Жидівської Теольогічної Семинарії з Америки, який практикує
жидівську релігію, щоби порадитися з ним і ужити його як промовця за американських протестантів і американських жидів за справу трьох “вір”,
предложивши цим близьке споріднення, як можливо, між релігією, політикого і фінансами, щоби
заволодіти землею в противенстві Всемогучому
Богу і Його царю, Ісусу Христу.
Ось тут маємо намацальний і найбільше переконуючий доказ, що релігія, політика й торгівля є
звязані разом в тій цілі, щоби установити мир, завербувати людей і заволодіти землею, і цим робом
чоловік приписує собі те, що лише Всемогучий
Бог може зробити. Така хвальба, що самий світ
може зробити для себе, це підприняття того, чого
чоловік не є в силі виконати. Коли чоловік приписує собі силу зробити те, що лише сам Бог може
зробити, то цим він “богохулить”. Союз релігії, по
літики та комерції є отвертим противенством ТЕ
ОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, і їхня хвальба – це явне богохульство. Ісус, цар ТЕОКРА
ТІЇ, каже: “Хто не зо мною, той проти мене; і хто
не збирає зо мною, той розсипає” (Мат. 12:30).
Отже ясним є, що релігійний і політичний та комерційний союз не збирає з Ісусом Христом, а розсипає й противиться Йому; що становить даль
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ший доказ, що сатана вживає релігії, політики і
комерції, щоби звести людей і кинути їх у погибель.
Припустім, що ціль повисше згаданих людей
установити мир на землі є щира, це однак не зміняє справи, тому шо їхня ціль якраз противиться
проголошеній цілі великого ТЕОКРАТА і супроти Його слова, отже це є доказом, що вони є представниками бісів. Через кільканацять років Вартова Башта звертала увагу на факт, що релігія,
політика й торгівля противиться Єговому царству. Много доказів наведено для попертя цього
твердження. Наведений тут доказ повинен переконливо промовити до всіх людей що вірують в
Бога Єгову і Ісуса Христа, що при помочи релігії
диявол зміг запровадити всі народи у погибель.
Така відозва вислана релігіоністам, політикам та
торговельним велетням є прямо проти Всемогучого Бога і Його царя, та противиться словам
Єгови, а саме: “Се слуга мій, що я вибрав; любий
мій, що вподобала Його душа моя; положу духа
мого на Него, й віститиме поганам (народам) суд.
… І на ім’я Його вповатимуть погане (народи)”
(Мат.12: 18, 21 A.П.В.; Іса. 42: l–7). Проголошений
Божий замір мусить сповнитися, тому що Він так
постановив – Іса. 46:11.
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БІЛЬШЕ СВІДОЦТВА
Папа отримав послання пана Рузвельта зі спра
вжнім задоволенням і повідомив президенту, що
його посла добре і радо зустрінуть. Тоді, 28 грудня
1939 року, папа особисто зробив візит до короля
Італії, і щодо цього союзна преса говорить наступ
не: “Папа Піус XII покликаний італійським ко
ролем і королевою сьогодні, і це був перший ві
зит папи, як видатного князя, за більш ніж сімде
сят років. ... Папа поїхав у великий королівсь
кий палац Квірінал, серед великої пишноти і (ре
лігійної) церемонії”. У цьому папа звісно не слі
дував за покірним і лагідним Ісусом Христом,
коли він був на землі. Преса далі говорить наступ
не: „Папа Піус ХІІ сьогодні, у короткій промові
після церемоніальної зустрічі з королем і короле
вою, сказав: “Цей візит відновив щасливу гармо
нію між церквою і державою”.
Ці факти складають ще один доказ союзу між
релігією і політикою, який підтримує самолюбна
торгівля, щоб встановити так – званий “світовий
мир” і правити землею у повній протилежності до
слова Всемогучого Бога. Чи будуть мати успіх
намагання таких людей? Єгова, говорячи цьому
безбожному поєднанню, каже: “Ворогуйте собі, на
роди, та тремтіть; вважайте, всі далекі землі! Во
ружуйтесь, та тремтіть; заперізуйтесь до бою, але
дрожіть! Складайте задуми, та вони в ніщо обер
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нуться; виповідайте їх словом,
та воно не
збудесь, бо се – з нами Бог!”(Іса.8:9,10). Бог і Ісус
Христос та всі, хто підтримує ТЕОКРАТІЮ, є про
ти будь – якого союзу, який діє в противенстві до
Його слова.
Католицька преса і інші публікації, які перебу
вають під контролем релігії, повністю підтриму
ють об’єднані зусилля релігійного, політичного і
комерційного союзу для встановлення світового
миру, як запропонував президент Злучених Дер
жав. Зараз впродовж певного часу громадська пре
са зухвало підтримує релігіоністів, тому що Римо
Католицька Гієрархія поставила своїх надійних
представників у кожній організації столичної пре
си. Католицька преса стала величезним чинни
ком впливу на людей, привертаючи їх до демоніз
му. Та релігійна організація займається політи
кою світу в великих масштабах. Випуск Нації від
16 грудня 1939 року публікує статтю під назвою
“Католицька Преса”, яка дослівно каже: “Амери
канська католицька преса є суттєвою частиною
політичного механізму церкви і вона заохочуєть
ся папою Піусом XIІ, який бачить її, як могутній
чинник Католицької Дії, тобто співпраці між ми
рянами і Гієрархією для досягнення католицьких
цілей...”. У міжнародних питаннях католицька
преса завжди відстоювала будь – який політич
ний напрям, який би сприяв церковній владі.
Вона протистояла американському іноземному
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втручанню на підтримку угорської мови Кошута,
протестанта; вона також схвалила втручання на
користь католиків в Ірландії і Мексиці. Вона про
тистояла поширенню духу “добросусідства” у Ла
тинській Америці побоюючись поширення проте
стантизму. “Ці католицькі фашистські рухи про
цвітали, коли папська дипломатія була в руках
теперішнього папи”. “Судячи з будь – якого стан
дарту сучасної журналістики, зона дії війни у Іспа
нії, яку подала офіційна особа католицького аген
тства новин, треба вважати одною із найбільш
безчесних спроб нашого віку”.
Можна ясно бачити, що основною метою Римо
Католицької Гієрархії є управляти землею супро
ти Божих заповідй; що є подальшим доказом, що
згадана релігійна установа є головним знарядом
демонів на землі, щоб обманювати людей і вести
їх сліпо до знищення.
Божественне пророцтво, яке тепер в стадії
сповнення, поза всякий сумнів показує, що кінець
безперервного правління сатани вже прийшов, і
що вершок його прийде на світ в битві великого
дня Всемогучого Бога. У вічу цього незаперечно
го доказу релігіоністи провідничать в об’єднано
му зусиллі управляти світом людей, в противен
стві Божій оголошеній волі. У своїх спробах
здійснити їхню ціль, релігіоністи нехтують прав
дою і вільно вдаються до брехні.
Знаючи, що релігіоністи звернуться до брехні,
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Бог через своїх пророків передбачив, що релігіоні
сти, виправдовуючи свої дії, скажуть у ці останні
дні: “...бо ми втечище певне маєм у льжі, й в ома
ні притулок надійний (Іса. 28:15). Саме це зараз
робить католицька преса, не вагаючись вдається
до всіх видів брехні, щоб обманювати людей. Пре
са, під контролем Гієрархії, підтримує єдність з по
літичним рухом, який сприяє інтересам Гієрархії,
та не вагаючись вдається до всіх видів брехні,
щоб приховати свій хибний напрям та заспокоїти
свою совість. Сам факт, що Гієрархія і обдурені
нею люди вдаються до брехні, є ще одним дока
зом, що саме диявол і його демони – спільники,
знаходяться позаду світового руху релігії, політи
ки і торгівлі, щоб зараз привести до миру і прави
ти світом. Сатана є головою між всіма брехунами.
Він є отцем брехні і в ньому нема правди, тому йо
го прибічники і обдурені ним люди точно сліду
ють за ним (Йоана 8: 44). Релігія, яка є головним
знарядом диявола на землі, і політики заклика
ють до “збільшення релігії”, є ще одним доказом
на підтримку висновку, що диявол намагається
привести цілий світ до знищення (Одкр.16: 14,
16).
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НЕЗАБАРОМ АРМАГЕДДОН
Лист президента Рузвельта до папи, та приз
начення ним посла у Ватикан і його заклик глав
протестантських і глав єврейських релігій об’єд
натися з ним для встановлення світового миру,
одобрується пресою, як найкраща новина тепері
шнього часу. Чи буде мати успіх ця схема, що по
ходить від провідника демонів у встановленні ми
ру між народами? Лише ненадовго; і це заключен
ня повністю підтримується святим Писанням.
Варто очікувати, що незабаром народи досягнуть
певного виду мирного договору, а тоді релігійні і
політичні провідники отримають велику честь і
похвалу від обдуреної маси людей. Святе Письмо
вказує, що тоді ті, які піддалися релігії і підпали
під вплив і владу демонів скажуть щодо світового
правління релігії, політики і торгівлі, символічно
му “звірові”: „... Хто подібний звірові? Хто може
воювати з ним?” (Одкр. 13: 4). Тоді безбожний
союз що з’єднався разом і діє як видимий предс
тавник диявола, скаже світові: “Ми принесли
мир”, а також скаже: “Мир і безпека”. Що тоді
наступить? Святе Писання відповідає: „Бо, як го
воритимуть; упокій і безпечність, тоді несподіва
но настигне на них погибель, як муки на маючу в
утробі, і не втечуть вони” – 1 Сол. 5: 3.
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ВІДКИНЕННЯ ПРАВДИ
Введені в оману релігіоністи вперто против
ляться правді Божого слова; і це є наслідком вп
ливу демонів. Саул, цар ізраїльський вперто від
мовлявся слухати і коритися правді. Тоді Єгова
через свого пророка сказав Саулові: “...покора
лучча за жертви ... Бо непослух, се такий гріх, як і
чарівництво, а своя воля, се таке як ідолопоклон
ність...” (1 Сам.15:22,23 Лісар). Особа, яка свідомо
відмовляється слухати і коритися правді Божого
слова, коли правда є представлена перед ню, то
вона таким чином відкриває двері і запрошує де
монів увійти. Тоді демони переслідують його, тоб
то, захоплюють його ум і беруть те сотворіння під
свій контроль. Багато з тих, хто вважає себе слу
гами Божими є впертими і бунтарями, відмов
ляючись коритися Божому слові, таким чином
підпадають під вплив демонів. Тому Єгова засте
рігає тих, хто бажає знайти безпеку в день Його
гніву, щоб „шукали справедливости, шукали
“смирности”, перед тим великим і страшним
днем (Соф. 2: 1–3). Тобто, щоб ті, хто щиро прагне
безпеки і охорони, були старанні і щоб шукали і
робили те, що правильне, і дізнавались зі слова
Божого, який є правильний напрям і були готові
щиро слухати і коритися слові Божому, тому що
їхній послух і покора кращі, ніж всі жертви, які
вони можуть принести.
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Римо – католицька Гієрархія і їй подібні релі
гійні лідери спонукають людей відмовитися звер
тати увагу на вість Божого слова, коли його їм
приносять свідки Єгови; таким чином духовенс
тво винне в тому, що помагає демонам обдурюва
ти і засліплювати людей. Ті, введені в оману, маю
чи страх від духовенства, попадають в пастку дия
вола. Чесні і щирі люди, які надають увагу слові
Божому, шукають справедливости і смирности,
тільки такі знайдуть дорогу втечі і безпеки в Ар
магеддоні. Вперті і бунтівники загинуть в Арма
геддоні.
ЩЕ ОДИН ДОКАЗ СИЛИ ДЕМОНІВ
Слідуючі святі Писання є доказом щоби показати, яких метод уживають демони щоби відвернути людей від Бога. Ті одиниці, що радо піддаються під вплив демонам є показані, що вони є,
зворушаючі, і практикують релігію. Вони є легкою жертвою демонів і тому стають засліплені. Де
мони захоплюють або посідають умисл і цим чином дістають контролю над людиною, і спонуку
ють її виконувати много нерозумних річей, як от
бігати і верещати, тортурувати себе, і в инший
спосіб опоганювати себе. Маса божевільних людей є жертвами бісів, будучи під впливом і силою
їх. Завважте докази із слідуючих текстів: Мат. 8:
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28,29; Мат. 17:15; Марка 5:2–5; Луки 8: 27–36;
Ерем. 7: 31; Ерем.19:5; Пс.106: 37, 38.
Ще інша метода демонів є дражнити і понево
лити свої жертви так, що людина, або якесь інше
сотворіння не має контролі над собою або своїми
ділами (Мат. 4:24; 8:16; 15:22; Марка 1:32; Луки
6:18; Дії ап. 5:16). У святих Писаннях є зазначе
ний виразний случай, коли то сім бісів посіли одну людину, і причинили великий блуд і замішан
ня (Луки 8: 2). Демони мають силу паралізувати
людей і зробити їх німими, і спричинити інші фізичні немочі (Луки 9: 38–42; 11:14; Мат. 9:32,33).
Вони також можуть спричинити, що людина втра
тить зір, слух і мову (Мат. 12:22). Вони також мають силу згорбити людину на довгий період часутак, що та людина не може випростуватися – Луки 13:11–13,16.
Релігіоністи, що вірують, що їхні померші прия
телі дійсно живі в “чистилищі”, є жертвами впли
ву і сили демонів. Святі Писання безперечно твер
дять, що мертві є несвідомі й не існують – Еккл.
9:5,6; Пс. 115: 17.
Жертви демонів, будучи під силою і впливом
демонської релігії, часто чують голоси, які то голоси вони вірують походять від померших людей.
Та вдійсности, це голоси бісів, які вдають за осіб
померших, а це вони роблять в тій цілі, щоби звести людей живих. Вражаючий приклад цього знаходиться в 1 Сам. 28: 7–15.
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ТОРТУРИ
Увязнення і тортурування походить від дияво
ла і це практикують лише ті, що піддалися дияволові і бісовській релігії. Перший случай тортури або мучення, як про це зазначено в Біблії, є
приписаний князеві дияволів, і показує, що диявол ужив релігіоністів, щоби мучити Йова. Святі
Писання показують, що диявол і його співтовари
ші демони знищили дітей Йова і його майно, а
тоді ужив його жени мучити його, а опісля три ре
лігіоністи довгий час мучили словами Йова, щоби відвернути його від Бога і спричинити йому
знищення. Та їхні змагання упали – Гляди книгу
Йова розділ від першого до третього.
Ті що піддалися бісовському впливові скоро
знаходять приємність у мученні інших людей, а
особливо тих людських сотворінь, що одважно да
ють свідоцтво про ім’я Бога Єгови і Його царство.
Завважте скільки звірських знущань, мук і терпінь завдала вірним свідкам Єгови Римо Католи
цька Гієрархія і її союзники, націсти, фашісти і
инші релігійні тоталітани. Вязниці й табори для
пленних іноді ставалися місцями мучення свідків
Єгови і инших. Всі такі увязнення і тортури походять від впливу й сили демонів і через людей, що
практикуютьрелігію.
Закон Бога Єгови, даний Його вибраним людям
рукою Мойсея, ніде не зазначує, щоби сотворіння
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можна карати увязненням або тортурами пленних таборів. Перша згадка в Біблії про такі місця
увязнення і тортури є приписана релігії, яку отри
мували бісів –почитаючі єгиптяни, які то тортури
вони завдали Божому невинному слузі, Йосифові
(1Мойс. 40: 15; 41: 14; Пс–105: 17,18). Єгипет тримав многих невільників у “вязницях” або “темницях” (2 Мойс.12: 29). Такі средства увязнення і
тортур походять від сатани, князя бісів, як це показано в 1 Мойсея 6: 1–4; і 1 Петра 3: 19, 20.
Бісовські релігіоністи, Филистії, увязнили Божого слугу Самсона і присилували його до тяжкої
праці (Суд. 16:21–25). Десять невірних поколінь Із
раїля відпали від Бога задля релігійного впливу,
стались жертвами демонів, і опісля ступали за
диявольським проводом і установляли вязниці в
яких вони тримали вірних пророків і слуг Єгови
(1 Цар. 22: 26, 27). Написано є: “І розсердився Аса
(невірний поклонник бісів, цар Ізраїля) на пророка (одного із свідків Єгови), й кинув його в тюрму, (дім тортур – переклад Юнга); бо розгнівався
за се на його; тіснив Аса в той час і многих із народу”– 2 Парал. 16: 10.
Вороги Божі, що почитали бісів, увязнили Божих людей в темниці (Іса. 24:22; Зах. 9: 11). Ассирийський цар, демонський релігіоніст, кинув ізра
їльського царя в державну вязницю (2 Цар. 17: 4).
Володар вавилонський, що практикував демонсь
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ку релігію, увязнив жидів (2 Цар. 25: 27-30). Седекія, невірний цар і почитатель бісів, заснував місця тортур в Єрусалимі, і в тих місцях пророк
Еремія був увязненпй (Ерем. 20: 2, 3). Той сам
цар, почитатель бісів, кинув у брудну яму вірного
пророка Божого – Ерем. 37:16; 38:6–13.
Ісус Христос, святий і невинний, був, за старан
ням реліґіоністів, увязнений, мучений і зневаже
ний – Іса. 53: 8.
Релігійні й бісами – контрольовані жиди утри
мували вязниці й кидали до тих вязниць Божих
вірних слуг. (Дії ап. 5: 17–25: 8:3; 22:4,19; 26:10).
За старанням реліґіоністів апостол Петро був закутий в кайдани між двома вязничними сторожами – Дії ап. 12:6,7.
Всі тоталітарні держави знаходяться під контролем демонів і практикують демонську релігію, і
з їхніх рук свідки Єгови сьогодні терплять великі
зневаги, увязнення й тортури. Виразні приклади
практикувань бісовської релігії, і кари й увязнення свідків Єгови практикуються в Новій Джерсії Злучених Держав, в Квебеку, в Німеччині і ін
ших подібних місцях.
Почитателі демонської релігії вивисшають політичну державу сьогодні, як це вони робили перед тим, і політикери і демонські релігіоністи співділають разом щоби покарати вірних слуг Єгови
(Дан. 3:8–27). Сьогодні демонські релігіоністи, під
проводом Римо Католицької Гієрархії, спонуку
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ють політичні законодавчі й виконавчі тіла і побуджують установляти примусове салютування
прапорові, повторення національної присяги і під
данства, і обожнювання людей, і це все виконує
ться за старанням диявола і його співтоваришів
демонів. Хоч усі такі релігійні, політичні володарі
своїми устами вимовляють молитву яку Ісус навчив своїх послідовників молитися про Боже царство і щоби вони були визволені від спокуси, однак ніхто з них не робить цього щиро й гідно, ані
вони не мають дійсного бажання щоб така молитва була вислухана. Вони є сліпі, у темряві щодо
Божого заміру, і насліпо піддалися впливові й силі демонів. Повисше наведений довгий ряд текстів, яких неможливо успішно заперечити, доказу
ють поза всякий сумнів, що всяка релігія походить і є накинута на людей через диявола і його
співтоваришів бісів, і що їхня ціль є відвернути
людей від Бога і цим робом запровадити їх у цілковите знищення. Тепер же в цих останніх днях,
зараз перед Армагеддоном, Всемогучий Бог через
Ісуса Христа вияснив ці правди відносно релігії й
демонізму людям.
Це Він робить яко осторогу для них. Всі люди,
що тепер чують цю осторогу, своїм напрямом ділання покажуть по якій стороні вони стоять. Господь відділює своїх людей доброї волі, овець, від
біснуватих козлів (Мат. 25; 31–46). Всі ті, що бажають слухати остороги і звернуть їхню увагу

106

РЕЛІГІЯ
утечуть від релігії до місця охорони під Божою
організацією. Всі ж, що відмовляться чути і сповняти цей приказ, ті знайдуть ту саму судьбу, що
диявол і всі його ангели – Мат. 24: 16: 25: 41.
ОХОРОНА
Тут знов нагадується людям, що релігія – це
сіть і обман, яка походить від диявола, провідни
ка демонів, і яку він накинув людям через своїх
бісів. Це сіть диявольська в яку він ловить лю
дей, і є обманом для релігійних провідників, при
помочи якого вони рабують людей. Всі, що прак
тикують релігію і тримаються її, не знайдуть міс
ця охорони й утечи в Армагеддоні. Святі Писання
виразно кажуть, що ніхто не втече (1 Сол. 5: 3).
Єдине місце охорони і безпеки є для для тих, що
віддадуться цілком Богу і Його цареві, Ісусу Хрис
ту. Всі інші що бажають знайти місце безпеки,
нехай памятають от ці слова: „Хто вповає на Єго
ву безпечен буде.”– Прип. 29:25, А.П.В.
Який буде кінець релігії? Її судьба є записана в
святих Писаннях і сформульована в наступних
розділах.
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ПРИРЕЧЕНА
При ретельному розгляді доказу, що вказаний у
попередніх розділах, людина доброї волі може без
всяких зусиль побачити, що релігія є продуктом
сатани і впродовж довгого періоду часу вжива
лася сатаною і іншими демонами, щоб відвернути
людей і зневажити ім’я Всемогучого Бога. Вона
була і є найбільш підступним средством для вве
дення в оману і приведення до знищення людей і
націй. Якщо Бог Єгова у своєму слові відкриває,
що його метою є знищити диявола у призначений
час, тоді розумно було би заключити, що Бог та
кож знищить все, що диявол і його демони – спі
льники вживали і вживають, щоб зневажити ім’я
Єгови і ошукати людство. Чи буде диявол і
з’єднані з ним демони існувати вічно? Або чи
будуть знищені і, якщо так, то коли?
Святе Письмо відповідає на це ясно. У той час,
коли сатана кинув Єгові злий виклик, Єгова ви
ніс проти диявола смертний присуд, цей присуд є
записаний в наступних святих Писаннях: Іса. 14:
12-19 і Езек. 28: 13–19. Бог тоді сказав дияволу,
що Він дозволить йому залишитися і дасть мож
ливість доказати свій злий виклик і що у своїм
часі Бог покаже свою найвищу силу проти дияво
ла і знищить його (2 Мойс. 9: 16 Лісар). Впродовж
багатьох століть диявол і з’єднані з ним демони
використовували і використовують кожне мож
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ливе зусилля щоб підтримати той злий виклик,
проте нездатність виконати його було повністю і
цілковито доказано. Тому наближається час для
виконання вироку проти злих і диявол це добре
знає; як про це є написано: “Знає бо, що короткий
йому час” (Одкр.12: 12). У святому Письмі прямо
написано, що Господь Ісус, Виконавчий Чинов
ник Бога Єгови знищить диявола – Жид. 2: 14.
Відносно злих ангелів, Нефилимів або демонів,
то проти них винесено присуд смерти (2 Петра
2:4,9). “І ангелів, що не схоронили свого начальст
ва, оставивших свої оселі, про суд великого дня
вічними оковами під темрявою схоронив” (Юди
6). Всі демони, а головно сатана, князь демонів, є
надзвичайно лукавими; і відносно них є написа
но:“... всіх беззаконних Бог знищить” (Пс.145: 20).
Знищення лукавих відбудеться в Армагеддоні,
битві великого дня Всемогучого Бога – Одкр. 19:
11–21; 20: 2, 3.
Народи, які підпали під контроль диявола та
кож будуть знищені: “Нехай повернуться безбож
ники в пекло, всі народи, що забувають Бога”
(Пс. 9: 17). Сьогодні кожна нація на землі є проти
Бога Єгови і Його правительства, тобто, царства,
про яке Ісус навчав своїх послідовників молити
ся. Ісус сказав: “Хто не зо мною, той проти мене; і
хто не збирає зо мною, той розсипає” (Мат.12: 30).
Всі народи практикують релігію або демонізм в
противенстві до Бога Єгови і Його царства, “хрис
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тиянство” вдає, що служить Богу, але робить це
лицемірно, зближаючись до Нього тільки устами,
а не по дійсній правді. Який буде кінець релігії і
тих, хто зараз продовжує практикувати релігію?
Те, що слідує далі подає правдиву відповідь із свя
того Писання.
Бог Єгова повідомив Аврааму свій замір устано
вити правління справедливости, під яким всі, хто
любить справедливість, могли би мати життя і
вічне благословення (1Мойс. 12:2,3; 22: 15–18).
Єгова установив типічне правительство, над кот
рим Він поставив Давида царем. Давид представ
ляв Ісуса Христа і це типічне правительство було
образом, який предсказував прихід дійсного пра
вительства Божого під керівництвом царя, Ісуса
Христа, позатипічного Давида. Позатипічне або
дійсне правительство Боже є назване „ТЕОКРА
ТІЯ”, тому що це Боже правительство. Відносно
Ісуса Христа, царя, є написано: “...власть на раме
нах його. Царству його й миру його не буде гра
ниць...” (Іса. 9:6,7). Більш ніж дев’ятнадцять сто
літь тому чоловік Ісус прийшов на землю по при
казу Бога Єгови, щоб відкрити правду відносно
Єгови і Його правительства або царства, яке ма
ло бути установлене в будуччині (Йоана 18: 37). З
цієї причини він завжди навчав своїх послідов
ників молитися до Всемогучого Бога:“Нехай
прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на
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небі, так і на землі” (Мат. 6:10). Якраз перед своїм
розп’яттям Ісус повідомив що Він має піти, щоб
приготовити і приняти царство і що Він пізніше
поверне і візьме до себе тих, хто буде підтримува
ти Його царство – Йоана 14:2,3; Мат. 25: 14–24).
Ісус Христос є “свідок вірний і правдивий”
Бога Єгови (Одкр.3:14). Всі, хто слухає і кориться
заповідям Божим даних через Ісуса Христа, та хто
ступає Його слідами, є також свідками Єгови. До
цього класу належать вірні апостоли. Після
воскресіння Ісуса Христа, Бог почав вибирати з
між людей інших, які вірно ступають слідами
Ісуса Христа, вони також мають бути свідками
Єгови (Дії ап. 15: 14-16; 1 Петра 2: 21). В другому
приході Ісуса Христа, ті з Його вірних послідовни
ків, які тоді були на землі, були останніми серед
класу і тому такі вибрані є названі “останком”,
котрі несуть свідоцтво Ісуса Христа, коряться за
повідям Божим, і тому вони стали свідками Єгови
(Одкр.12:17; Іса. 43: 10–12). Всі такі є помазані і їм
поручено проголошувати ім’я і царство Всемогу
чого Бога – Іса.61: 1,2.
Ісус Христос був введений на престол як цар в
1914 році (н.е.), і через три з половиною роки піс
ля цього, а саме, у 1918 році, він прийшов до хра
му Божого чинити суд (Мал. 3:1–3). Після цього
Він почав збирати до себе своїх послідовників і су
дити їх; і ті, які були признані, є названі у свято
му Писанні як „останок” помазаних, котрі є свід
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ками Єгови. Тоді Господь почав збирати до себе
інший клас, які є названі, як Його “інші вівці”
(Йоана 10:16). Ці інші вірні стались співтовари
шами “останка” і є названі у святому Писанні як
“Йонадаби” або “Йонатани”; і будучи вірними до
приказів Божих, вони будуть становити “велику
громаду”, яка житиме на землі вічно (Одкр. 7: 9–
15). Як останок, так і “інші вівці”, властиво
названі християнами, як співтовариші працюють разом в мирі і гармонії, проголошуючи ім’я
Єгови і Його велике ТЕОКРАТИЧЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (Пс. 122:1–9; Одкр. 22:17). Ніхто з
них не практикує релігії, а уникають релігії, як
смертельного ворога, яким вона і являється.
Багато осіб, які зараз практикують релігію ка
жуть, що вони християни, але вони ними не є. Ті,
хто продовжує практикувати релігію, мають виг
ляд благочестя, але вони заперечують силу Божу і
Його царство (2 Тим.3: 5).
Демони використовували релігію, щоб зробити
багато людей лицемірами. Лицемір негідний для
Бога (Йова 27: 8,9; 34:30). Через те, що духовенс
тво, тобто, священники і левіти серед євреїв, поки
нули Боже слово і слідували за вченнями людей,
практикуючи релігію, Господь Ісус назвав їх лице
мірами:“Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія гла
голючи: Народ сей приближується до мене губа
ми своїми, й устами мене шанує, серце ж їх далеко
від мене. Та марно вони поклоняються мені, нав
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чаючи наук заповідей чоловічих” (Мат.15: 7–9).
“Горе вам, письменники та фарисеї, лицеміри!
Що подобитесь гробам побіленим, що зверху явля
ються гарними, в середині ж повні кісток мерт
вих і всякої нечисти. Так і ви зверху являєтесь лю
дям праведні, в середині ж повні лицемірства та
беззаконня. Змії, кодло гадюче, як утічете від суду
пекольного?” (Мат. 23:27,28,33). Тому кінець ли
цемірів – знищення.
Савл з Тарса, який пізніше був названий Пав
лом і котрий став апостолом Ісуса Христа, був ко
лись релігіоністом; але, коли він дізнався про
правду, він став християнином (Гал. 1:1–16). Бог
визволив його від релігії, тому що Павло був чес
ним і щирим і доброї волі до Бога. З приходом Гос
пода Ісуса до храму Бог відкрив перед практикую
чими релігії свою правду, щоб дати їм можливість
отримати знання і можливість втекти від пастки
релігії. Сьогодні Господь доносить свою правду
до уваги людей доброї волі, щоб вони могли зай
няти своє місце на стороні Єгови і Його царства
та знайти безпечне місце і дорогу до вічного жит
тя.
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ПРОРОЦТВО
“Звісні од віку Богові всі діла Його” (Дії ап.
15:18). Це включає все, що відноситься до релігії і
те, який буде кінець релігії. Бог наперед предска
зав через своїх пророків що має відбутися, і у наз
наченому Ним часі Він переводить фізичні факти
у сповнення пророцтв і відкриває значіння його
тим, хто старанно шукає його. Пророцтво Йоіла
особливо відноситься до релігії і її остаточного
кінця. Воно мало менше сповнення на Єрусалимі,
а дійсне сповнення цього пророцтва є на “христи
янстві”. Єрусалим представляв „християнство”; і
те, що прийшло на Єрусалим було типом того, що
повинно прийти на “християнство”. Цілковите
сповнення пророцтва Йоіла взяло місце після
1918 року н.е., від часу, коли Ісус Христос з’явив
ся в храмі Єгови, для чинення суду. Пророцтво Бо
же, як записав Йоіл робить натиск головно на слі
дуючі річі: Божа робота названа у святому Писан
ні як Його “незвичайне діло”, котра після Його
приказу має бути виконана в “християнстві” і кот
ра мусить бути викінчена перед Армагеддоном
яко свідоцтво і остереження до “християнства”;
що Бог уживає у виконанню цієї роботи людей
“взятих для Його ім'я”, разом з їх співтовари
шами і через таких Він дає остереження головно
для тих,
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що виглядали для себе спасення і чести і що були
байдужі в пошанованню і оправданню Єгового
ім'я. Пророцтво відкриває “лукавого слугу” клясу і “чоловіка гріха”, “сина погибелі”. Пророцтво
предсказує, який буде наслідок Божого “незвичайного діла” для “християнства”. Воно показує
утворення тоталітарного стану і повну взаємодію
почитателів т. зв. “християнської релігії” з диктаторами світа в опозиції до Божого царства.
Пророцтво відкриває трудність в котру впадуть правдиві християни, і показує повернення
вірних одиниць з тієї трудності і виляття Божого
духа на всяке тіло.
Пророцтво показує злучені змагання релігіоністів, політичних і комерційних володарів, щоб
знищити тих хто вірно служить Богу Єгові. Замість такої таємної змови і злученого змагання зі
сторони ворога знищити свідків Єгови стримав
ши їх від роботи, пророцтво показує, що вірні оди
ниці не є настрашені з причини тої змови, але що
помазаний останок і їх співтовариші одважно і
радісно йдуть уперед, виконуючи роботу після
приказу Бога Єгови і Його царя. Дальше це показує, що Єгова запрошує всі війська диявола виступити до боротьби і що наслідком має бути слава Єгові і оправдання Його ім'я. Пророцтво показує цілковите знищення релігії і побіду Божого
царства справедливості. Ці правди тепер відок
риті і в той час, як стали зрозумілі помазаниками
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Господніми, сконечности приносять їм радість і
надію.
АРМІЇ
Отворення слів пророцтва показує, що воно бу
ло написане по приказу Бога Єгови: “Слово Господнє до Йоіла Ватуіленка” (Йоіла 1:1). Імя Йоіл
означає “Єгова (є його) Бог”. Позаяк особи не є
важними і слово Боже не написане для вивисшен
ня осіб, то особиста історія Йоіла не є записана.
Він був інструментом в руці Бога, котрому єдиному належиться всяка слава і честь. При розгля
ді пророцтва або пророчого образу не є потрібним
чи навіть властивим дивитися на писателів пророцтва або акторів і те, що вони чинили, як щось
дивне. Ми повинні завжди держати погляд на Бога і Його роботу, яку Він виконує як в пророцтві,
так і в сповненню, яка є дивною роботою, і тоді
ми побачимо і оцінимо те пророцтво. Бог і Його
робота є дивом; і дійсно, Він ділає у дивний спосіб
у виконанні своєї волі. Бог уживав живих і неживих знарядів робити пророчі образи, і часом була
ужита одиниця посвячена Богу, а часом ні, цим
показуючи, що особа не є важна, а важним є всякого часу Бог. Ім'я пророка або актора і значіння
того ж є важним тому, що відкриває той факт, що
Бог уживає їх до діла і виконання Його роботи.
Йоіл був “сином Ватуіленка” котре то ім'я озна
чає “розширений Богом”. Те ім'я відповідним чи
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ном звертає увагу на річі, що стались у зв'язку з
виконанням пророцтва. Йоіл, будучи свідком Єго
ви, представляв вірного помазаного останка, котрий становить свідків Єгови. Отець цих свідків є
Бог Єгова, тому що вони є Його діти; ім'я отця
Йоіла мало би звернути увагу на факт, 1) що останок був увільнений з неволі сатанської організації (Іса. 14:17; Іса. 52:2; Езек. 37:12,13; Пс. 116:
16; Пс.105:20) і (2) що уста таких були розширені
або отворені Господом, щоб вони могли доручувати вість царства (Пс. 51:15; Пс. 78:2; Езек. 3:27;
Езек.24:27; Езек. 33:22); і (3) що їх вуха були отво
рені щоб чути і сповняти прикази Єгови в рознесенню Його вістей (Іса. 50:5; Іса 35:5). Ті обидва
імена, Йоіла і його отця, указують на той факт,
що сповнення пророцтва написаного Йоілом цілковито візьме місце по приході Ісуса Христа до
храму Бога Єгови в 1918 р. н. е., у “дню Єгови”.
Слово Господа котре надійшло до Йоіла було
виразним приказом, котрий Йоіл мусів виконува
ти, і він мусів доручувати вість після Божого при
казу. Подібно і народ взятий для Його ім'я отримує припоручення від Бога Єгови і вони мусять
слухатись Його приказів і виконувати їх через
доручення Божої вістки всім, до котрих вони є піс
лані: “Чуйте се, люди старезні, та й ви осадники
сієї землі. Чи бувало коли таке за вас або за днів
батьків ваших?” (Йоіла 1:2). Як здається то “люди старезні” згадані в цьому останньому наведе
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ному вірші відноситься до тих, котрі спочивають
на своїх власних лаврах, уважаючи свою мудрість
значно вищу від інших і котрі гордяться тим, що
вони дістали в минувшині, і котрі занедбали шанувати Бога Єгову. Вони, як указує святе Писання, є тими, що стались само – назначеними “провідниками людей”, і котрі научають наук людських і таким чином запроваджують людей у блуд.
Такі являються „пророками, що вчать неправди”; “провідники сього народу що поведуть його
блудом” (Іса. 9:15, 16). “Прийде нещастє за нещастям і (страшна) чутка за чуткою, і (марно) проситимуть у пророка віщби, та й не стане науки в
священника й поради в старців”– Езек. 7:26.
“Люди старезні” і “осадники сієї землі” котрі
йдуть за їх провідництвом не хотять, щоб вістка
була принесена до них, але та вістка таки посилає
ться до них і їм приказано слухати її, тому що во
на є “словом Господа”. Та вість є звернена до тих,
що зробили угоду чинити волю Божу, але котрі
стались невірними і поламали ту угоду. Сьогодні
релігіоністи, т. зв. “християнської релігії”, стоять
в непрямій угоді бути послушними Богу, але вони
не виконують їх часть угоди. Вони не є слугами
Бога, але противно, зневажають ім'я Єгови. Бог
не позволить їм мати жодного оправдання за їх
напрям ділання, але посилає їм своє слово і дома
гається, щоб вони звернули увагу на осторогу.
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Господь велить своїм свідкам нести Його вість до
“християнства” в теперішнім часі, рівнож і до
тих, що не просять або навіть не бажають її.
Свідки Єгови йдуть до людей і доручують їм
вість Єгови, а головно серед вождів „християнст
ва”. Це не є вістка ненависті, ані не є вона дору
чувана з причини ненависті, але є вона Божою віс
ткою доброї остороги і доручується після Його
приказу, повідомляючи всіх про Його замір оправ
дати своє ім'я. Така робота свідоцтва є Божою
“дивною роботою”, яка тепер виконується на зем
лі – Іса. 28 : 21).
Як тільки свідки Єгови наближаються до таких людей, релігіоністи тоді кажуть: “Дивно, що
християни мають бути зайняті в цій роботі остороги духовенства і вождів “християнства!” Як
здається, то такий є спосіб для них. Це дійсно є
“незвичайним ділом” тому, що воно є Божим “незвичайним ділом" і задля цієї причини це є Богом
назначений час для тих „сновидів” дістати осторогу. До них Господь каже: “Чи бувало коли таке
за вас або за днів батьків ваших?” День горя на
релігію й релігіоністів прийшов, і сповіщення його муситься зробити. Чи було перед тим часом
щось вчинене подібно тому що сталось на землі в
дні “християнства”? Перед 1918 роком (коли Господь з’явився в своєму храмі) і коли Господь виконував роботу приготовлення дороги перед Єговою, чи було там щось подібне до цього? З тої
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причини що робота, котра поступає в цьому часі і
виконується після приказу Всемогучого Бога, подібности ніколи не мала, щоб чоловік пам'ятав,
це робить ту роботу “незвичайним ділом” в очах
т. зв. “християнів – релігіоністів”. Це в дійсності є
Боже “незвичайне діло” яке сповіщає про наближення “Його діла, Його діла дивовижного”. Для
духовенства, “лукавого слуги” кляси і “вибраних
старших” це виглядає вельми незвичайним, що
чоловіки і жінки котрі називають себе християнами повинні бути зайнятими в даванню остороги
іншим, котрі також називаються християнами.
Приготування цієї роботи, щоб дати осторогу
“християнству”, являється незвичайним Божим
приказом, як слідує: “Перекажіте се дітям вашим,
а діти ваші нехай перекажуть своїм дітям, а сих
діти – дальшому родові” (Йоіла 1:3). Ця робота
тепер є настільки незвичайною для релігіоністів,
що стала предметом до обговорення. Ніколи вже
більше не буде подібної роботи на землі, тому що
ця робота є остаточним остереженням. Декотрі
жителі землі чують ту осторогу і зважають на неї і
приєднуються до кляси Йонатана або Йонадаба,
котрі становлять “інших овець” Господа, “велику
громаду”, яка буде жити вічно на землі, але члени
котрої є малі числом в порівнянні з релігіоністами.
Тоді Господь дає осторогу через пророка віднос
но надходячого спустошення яке мало впасти на
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Єрусалим, а пізніше на позатипічний Єрусалим,
цебто „християнство”, і котре цілком обнажить
той край: “Що полишила гусениця, їла сарана,
що полишила сарана, точили черви, що ж од червів зоставалось, жуки те доїли”– Йоіла 1:4.
Ужита тут мова указує на ряд шкідників що
прийшли, але в сповненню пророцтва воно не від
носиться до буквальних шкідників що пожирали
збіжжя фермерів по 1918 pоці, а тим більше сповнення того пророцтва тепер не відноситься до буквального города Єрусалиму. Шкідники, згадані
у четвертому вірші, Єгова називає “військо моє
велике” (Йоіла 2:25), і котре – то велике військо
пустошить землю.
Лихо згадане в тексті є чотирикратне, і являється тим самим лихом, яке є зображене в Одк
риттю 9:1–12, де Єгова предсказав, що Він пішле
своїх свідків уподоблених до сарани, яко покаран
ня на “християнство”. Те покарання, будучи чотирикратним показує, що воно спричинить цілковите знищення поживи або покарму, котрим
“християнство” і його проводарі кормили людей.
Нині правда являється бичем, котра виявляє покарм, заготовлений “християнством” як пожива
для людей, що то є цілковита брехня і без жодної
життя – даючої чи життя – підтримуючої вартости. Божа вість, доручувана через Його післанців,
цілком викриває релігію, що вона походить від
диявола, і через те провадить людей в сіти дияво
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ла і остаточно до знищення. Те лихо приходить на
че ті шкідники які слідують одні за другими не за
лишаючи нічого з покарму або незайманих пасовищ “християнства”. Вість правди відкриває, що
релігія є ложна і смертна, і та вість являється чет
вертим і останнім караючим бичем після котрого
вже нічого не залишається. Річна книга свідків
Єгови за 1937 рік помістила деяку важливу інформацію відносно викриття релігії. Що ця вість не
є вісткою чоловіка і не дається з причини ненависті чи злої волі, а дається тільки в послушенстві
до приказу Всемогучого Бога, є показано із того,
що настане, а іменно:
Текст викриває одиниць котрих розбудили яко
сплячих і п’яниців, що стали плакати п’яними слі
зьми: “Прокиньтесь, п'яниці, й плачте, ви всі, що
любите вино попивати, затужіть по виноградному
сокові, бо його однято од уст у вас” (Йоіла 1:5).
Бог закликає їх пробудитись; але пробудитись до
чого? До того факту, що горе охопить їх і що те го
ре є вираженням Божого гніву проти тих, що знехтували і поламали угоду до якої вони були залучені слухатись Його. “Християнство”, а головно
релігіоністи були остережені Богом Єговою, та во
ни не прийняли тої остороги. Те, що Єгова тут ка
же через свого пророка відноситься до “християнства” з сильнійшим натиском чим до типічних
людей Єрусалиму, тому що люди “християнства”
називають себе дітьми Бога і слугами Всевиш
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нього, однак з усякої користі і нагоди що отримали в минувшині вони сталися лише більшими
майстрами в лицемірстві. Те, що Бог сказав до ізраїльтянів через Мойсея, тепер відноситься з біль
шою силою до удаваних почитателів, котрі є релігіоністами, а іменно:“Коли ж не слухатимеш голосу Господа, Бога твого, і не старатимешся сповняти всі заповіді Його і встанови, що заповідаю
тобі сьогодні, так прийдуть на тебе всі ці прокляття і справдяться над тобою”. І стане твоє небо, що над головою твоєю міддю (жарке, пекуче,
без дощу), і земля що під тобою зелізом (висушена
на порох, тверда, без вологи). Замість дощу сипатиме Господь на землю твою порохами та піском
(обставини, які виринуть в “християнстві”, після
Божої армії, позатипічної сарани, що з'їла усе); з
неба падатиме се на тебе, поки не згинеш. Побива
тиме тебе Господь шаленнєм і сліпотою і одеревеніннєм серця”– 5 Мойс. 28:15, 23, 24, 28.
П'яниці, чуючи приказ Господа пробуджують
ся до певної міри; та чи пробуджуються вони в ра
дості? Ні, противно, Господь каже їм: “Прокиньтесь, п'яниці, й плачте; затужіть”. Вожді “христи
янства”, через довший час були під впливом сата
нського вина виготовленого із “земного винограду” і перебували в п'яному остовпінню. Замість
розкаятися і плакати тоді, коли заздалегідь їх ос
терігалось і цим чином попереджалось, що прихо
дить на них, вони пробуджуються в той час, коли
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нещастя приближається на них. Вони чули вість
протягом роботи церкви “періода Ілиї” перед 1918
роком н.е. і зневажили нею, і тепер, коли Армагеддон є дуже близько, вони дістають сильне потрясення.

Політичні речники, що обдумано намагались
ошукати людей, і доконали цього; релігійні торговці, котрі гіпокритично заявляють, що представляють Бога і Його царя, але котрі представляють диявола і завели людей в диявольські тенета; і міняйли грошей, котрі уживали політиків і
релігію, щоб доконати свої крайньо – самолюбні
діяння; всі такі міцно упоєні вином Вавилону, яке
сферментував їм сатана, і всі стали п'яними, і
впали в остовпіння, забуваючи Бога, і цілком
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знехтували їх повинність по відношенню до своїх
ближніх. Будучи крайньо самолюбними, а п'янство ще побільшило їхнє самолюбство, вони дожидають лише особистої вигоди й ніколи не шукають чинити добро своїм ближнім і всякого часу
безчестять імя Всемогучого Бога. Ці три названі
елементи становлять урядових чинників серед
жителів землі і є ужиті сатаною щоб контролювати народами землі. Вони упоєні брехнею сатани та
з лукавою хитрістю підходять до людей. Вони мно
го п'ють сатанського вина і дістають бурний вп
лив від нього і стались безрозсудними і буйними, і
жиють в самолюбному задоволенню. Сатана провадить їх в пастку при помочі релігії, і вони були
легко запроваджені по тім, як випили чашу котру
сатана приготовив для них. Відносно цього Єгова
через свого іншого пророка каже: “Бо й вони од
вина спотикаються й збиваються напоями з дороги; священник і пророк спотикаються від оп'яняючих напитків; поконані вином, ходять, мов
безглузді від напою; в пізнанні похибляються,
помиляються в осуді. Столи в них повні гиду й
блювотини, нема чистого місця” (Іса. 28:7,8). І так
Бог описує нещасний стан “християнства” котре
називає себе представителем Всемогучого на землі. День розплати приходить і Господь через свого
натхненого слугу, каже до тієї товпи: “Ану те ж
ви, багаті, плачте ридаючи над злиднями вашими, що надходять. Багацтво ваше згнило, і шати
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ваші міль поїла. Золото ваше та срібло поржавіло,
і ржа їх на свідчення проти вас буде, і з'їсть тіло
ваше, як огонь. Ви складали скарби на останні
дні. Ось, плата робітників, що порали ниви ваші,
задержана од вас, голосить; і голосіннє женців до
ушей Господа Саваота дійшло. Розкошували ви
на землі та буяли; повгодовували серця ваші, мов
на день заколення”– Якова 5: 1–5.
В усій тій п'яній гультайні і розбещеності між
народами землі нині провідничить релігія. За це
що проводарі релігії лицемірно називають себе
слугами Бога і спротивились слову Божому, злучились і стали частю сатанського світа, релігійний елемент є уподоблений до перелюбної жінки.
На вигляд вони можуть бути цілком невинні так
далеко як це можна віднести до тіла, вимовляючи
м'ягкі і ласкаві слова, коли в той самий час внутрі вони мають незаконне споріднення з чинниками сатанської організації, котрі є названі “теперішнім лукавим світом”. Тим – то каже слово Бо
же відносно них: “Перелюбники і перелюбниці!
Хіба не знаєте, що любов світа сього – вражда про
ти Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем світу,
той стається ворогом Бога” (Якова 4:4). Господь
вживає гострої і виразної мови, щоб відкрити мерзенний стан релігійних систем, уподобляючи їх
до блудниці з затьмареними очима. Бог не пом'якшує слів, а промовляє до них виразно, щоб ніхто
не мав вимівки не розуміти їх, і коли ці слова по
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вторюються в присутности релігіоністів, тоді вони стають сильно розлючені і жадають знищити
тих одиниць, котрі принесли цю вістку до їх уваги. Тоді Господь звертається до тих, що чують і
слухають Його голосу, і каже: “Ходи, я покажу
тобі суд блудниці великої, що сидить над многими
водами (народами); з котрою блудили царі земні, і
впивались вином блудодіяння її, ті, що домують
на землі. А на чолі її ім'я написане: ТАЙНА, ВА
ВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТИ БЛУДНИЦЯМ І ГИ
ДОТАМ ЗЕМЛІ”–Одкр. 17:1, 2, 5.
Завважте це в гармонії із святим Писанням, що
три повисше згадані чинники (Йоіла 1:2, 5), пану
ють на землі є п'яні „з причини молодого вина”.
Молоде вино скоро приводить до сп'яніння і
диявол доглянув за цим, щоб задосить молодого
вина з своєї винниці, витисненої з земної виногра
дини, було сферментовано і подано „християн
ству” по 1918 pоці, коли він був скинутий з неба
на землю (Одкр. 12:1–12). Молоде вино є спокусливе, і спонукає сотворіння вихваляти себе, а зневажати Бога Єгову. Сатанське “молоде вино”
спершу явилося під виглядом “Ліги Народів”, що
стала заміною Божого царства і котру то релігіоністи привитали яко таку. Вона була оголошена
яко средство до правління і влаштовання землі.
Правлячий чинник, як тільки став споєний цим
“вином”, легко тоді був запроваджений в сіти диявола через надання найвисшого значення дер
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жаві, возвеличення її, або світського правительства понад Бога Єгову. Ті п'яниці, будучи вельми
п'яні від вина диявола, тоді злучилися в те, що є
знане як “тоталітарне правительство” або правління через свавільних диктаторів. Просуваючи
свої звідничі плани, щоб обдурити людей, там, де
вважається, що існують демократії, диявол виробляє інші плани ідолопоклонства, виставляючи
державу вище Бога, і вводить у дію примусове салютування прапорові, щоб клятву вірности брали
ті, що є природними горожанами тої держави,
даючи почесті людям, а головно возвеличуючи по
літиків і релігійних вождів. Незважаючи на всяке
зворушення і безладдя на землі політичні провід
ники гучно проголошують: „Ми мусимо мати більше релігії яко лік від злигоднів народів землі”.
Не те, що ми повинні повернутись до Бога і Його
царства, але до релігії, ось на чому вони наполягають, що є цілковитим вимислом диявола. Жорстоко і підступно тоталітарні і диктаторські плани поступають вперед і тепер диктатори стались
зухвалі і горді та сформували блок держав включаючи Німеччину, Італію, Японію і інші держави,
а на верху того об'єднання умістилась у великій
пишності т. зв. “духова” Римо Католицька Гієрархія і гордо носиться у своїм поведенню, даючи
відповідними дозами заспокійливий лік, щоб при
удаваних змаганнях створити сатанське правління або вино цього світа, що видається бути со
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лодким вином. Це є лише мізерний опис теперішніх обставин і це є добре знане всім думаючим,
що ці обставини є далеко гірші, чим тут описані.
Світ сьогодні знаходиться в таких обставинах, що
людськими словами не можна властиво описати
їх. В краю так званім “християнство”, Боже святе
ім’я є зневажене і Його царству чиниться опір, а
ті три чинники згадані повисше втягуються в нинішній стан через надужиття сатанського молодого вина.
Зараз по викінченню світової війни і опісля, ре
лігійні провідники негайно пішли в політичний
табір, і три чинники вищезгадані зачали діяти ра
зом більш повно і з того часу підхмелля між ними
збільшилось. Релігіоністи тоді завважали, що настав час для них радуватись зі своїми союзника
ми, політичними і торговельними великанами і
володіти землею замість Божого царства під Ісусом Христом. Вони роблять багато шуму і крику,
і їх веселощі були завдяки сп'яніння молодим вином Вавилону, яке приготовив для них сатана.
Через століття релігіоністи старалися, як вони
часто заявляли, привести світ до церкви, однак в
модерних часах, релігійна організація знана як
“християнська релігія” і “церква” пішла прямо в
політичний, світський табір, і всі упилися до огидного стану молодим вином “земної виноградини”. Їх бурхливі веселощі будуть короткотривалі.
І чому? Господь через свого пророка відповідає
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на це питання: “Бо його однято од (їх) уст”. Замість веселості вони почнуть голосити як Бог зазначив в цьому пророцтві. І що ж зупинить поздоровлення облудних володарів землі? Відповідь
є ця: “незвичайне діло” Єгови. Але як? Єгова післав своїх людей, котрих Він вибрав з народу, яко
людей для свого ім’я і таким Єгова приказав проголошувати ім’я Єгови, і Його царя і царство.
Вість правди повідомляє про ім’я і слово Бога
Єгови, відкриває вищезгадану злуку релігіоністів
і їх релігію як обман і підступ створене дияволом,
щоб ошукати і знищити народи землі. Вістка небесного царства показує, що релігійна злука замість дістати Боже признання становить гидоту в
Його очах, і тому Бог Єгова сповіщає судьбу релігії і релігійних вождів і відкриває, що такі повинні бути цілком стерті в Армагеддоні. Після світової війни, Бог Єгова постарався і порушив своїх
слуг ужити радіо, звукові машини, друкарські
прилади і інші средства, щоби розносити Його вістку між людей і оповіщати про Його імя, царя і
царство людям, і це вельми розсердило п'яниців і
перешкоджає їх поздоровленням. Отже, їхня радість є однята, як каже Господь, од їх уст, через
порази, котрі Господь насилає на них, а це є позатипічна сарана Єгови, яка несе караючу вість. Відкинувши Христа, царя світа, релігіоністи і їх союзники не мають доступу до радості Господа і через те вони не “п'ють з плоду виноградини нове
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вино з Ісусом Христом в Його царстві”. Лише Його вірні слуги споживають це (Мат. 26:29). Таким
чином ті, що люблять Господа, Його явлення і
Його царство,можуть брати участь в питтю нового вина Господа з дійсною радістю з Ісусом Христом, котрий зібрав їх до храму.
Господь тепер промовляє через свого пророка, а
іменно “Бо наступив на мою землю народ дужий,
що його й не злічиш. Зуби в його – левині, челюсті в його, як у левиці” (Йоіла 1:6). Народ описаний в цьому тексті як “народ ... що наступив”, є
Божий святий народ, або люди для Його ім’я, вибрані зі світа ради Його ім’я (1 Петра 2:9, 10; Дії
ап. 15:14), і такий народ є представлений на землі
через останка Божих помазаних людей. Ті, що
співтоваришать з останком, є громадою без числа, що складається із тих, що є люди доброї волі
до Бога, і становлять Господніх “інших овець”, і
котрих серця є праві, і вони радуються із Божим
святим народом і всяку роботу вони виконують в
гармонії. Тлумачення цієї части текста (Йоіла
1:6) після конкорданцїі Стронга є: “Фігурально, в
значінню велика кількість; зграя (яко ж сарана)”.
Завважте, що в Йоіла 1:4 Бог посилає на “християнство” сарану, пожерти і спустошити продукти
того краю. Сарана працює спільно, точно, як Божий святий народ, гармонійно виступає вперед до
діла. Вони не мають земного царя, але ними провадить Господь, невидимий цар: “В сарани немає
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царя (земного), а вся вона, мов військо, полками
виходить (в замітці на полях) зібрана разом”
Прип. 30:27.
“Народ” представлений тут символічно сараною “наступив на мою землю”, тобто, на невірну
Юдею в меншому сповненню, а тепер, в цілковитому сповненню, на “християнство”, котрого то
народи заявляють, що вони є позатипічні Юдеї,
або ті, хто хвалить і служить Богу, однак такими
не є, і тому являються лицемірами. Релігіоністи
заявляють, що “християнство”, це Божа земля.
Вони практикують те, що вони називають “християнська релігія”, але котра в дійсности є зневаженням Божого ім’я. Це є та “земля”, до котрої
Єгова велить своїм свідкам, що є представлені са
раною, вторгнутися з вісткою гніва проти лицемірства, і проголошення вістки правди жалить
тих лицемірів, і їх пасовища стають спустошені.
Це є важним тут завважати, що той “народ”,
який приходить на землю щоб пустошити її, не є
зайнятий вбиванням людей ані не чинить фізичне
насильство жодному сотворінню чи звірові. Той
народ, уподоблений до сарани, не вдається до
вживання меча ані до жодного знаряда насильства. Збитки були спричинені, як зазначено в пророцтві, рослинності, що росте на землі, і котрою
кормляться люди. Пророцтво в його меншім сповненню в часі Йоіла завдало великої шкоди ізраїльтянам, і це сталося через скупчення жиючих,
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пересуваючихся сотворінь, що прийшли із зовні
Палестини і через те були чужоземними для того
краю. Так і в подібний спосіб в дійснім сповненню нині на “християнстві”, рої пересуваючихся
жиючих сотворінь приходять на “християнство”,
та не займатися фізичним насильством, але ця
армія винищує поживу або покарм, котре „християнство” приготовило і запросило людей споживати і котрих то людей старалися утримувати і
морити голодом. Є це безперечним доказом, що
ця вістка проголошувана в присутности людей вк
лючаючи правлючий елемент, яка винищує те,
що “християнство” продукує в напрямку так званої “духової” поживи. Свідки Єгови і їх співтова
риші, що несуть вістку, не займаються працею
ненависті, як не могло це бути сказане, що сарана
пожерла рослинність з полів із-за ненависті. Свідки Єгови проголошують правду, бо так Бог приказав, що вони мусять робити це. Отже, так само
станеться і вираження Божого гніву проти лицемірства, через котре люди були обмануті і ім'я
Боже зневажене.
Дальше описуючи вторгаючуся армію Господа,
запис (Йоіла 1:6) зазначує, що той народ “дужий
(одважний Ротердам) що його й не злічиш”. Вони
є сильні і одважні тому, що їх вислано в потузі і
силі Господа і є підтримувані вічною і неограни
ченою силою (2 Парал. 16:9; 5 Мойс. 33:27). Що їх
“не злічиш”, то це є правдою відносно них, як це
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було сказано відносно насіння Авраама (1 Мойс.
15:5). Те число, коли порівняти з масою людства,
є малим, однак із–за їх ревності і їх зорганізова
ній, гармонійній діяльності, свідки Єгови і їх спів
товариші є уподоблені сьогодні “християнством”
до війська “що його й не злічиш”. “Зуби в його
левині”; бо вони є подібні до їх Голови і Господа,
Ісуса Христа, котрий є “Лев, що з роду Юдиного”
і за котрим останок ступає в послушенстві до Йо
го приказу. “Челюсті в Його (тобто Ісуса Христа
великого Лева) як у левиці”. Ісус Христос не знає
поразки, і Він розриває на кусні всяке лицемірс
тво, яке стягає зневагу на ім’я Єгови, і Його прав
диві послідувателі мають часть в цій роботі.
Релігійна злука, що сидить тепер в сідлі у ролі
тоталітарного і свавільного володара, поступає
вперед. Навіть в краю знанім як “демократич
ний”, гіпокритство практикується проміж многи
ми правлючими чинниками, які висловлюються
голосно проти диктаторів, коли ж в той самий час
поступово просуваються наперед з диктаторськи
ми методами, щоб запровадити сувору регламен
тацію життя і контроль над народами, і відібрати
всі їх свободи. Духовенство і інші релігійні вожді
обстоюють і сприяють в прийняттю законів при
мусового салютування прапорові, і законів, котрі
ставлять державу понад Всемогучого Бога і Його
царя. Ніколи в історії чоловіка не було так много
лицемірства практиковано як тепер, і в практико
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ванню лицемірства релігія провідничить, а полі
тичні оратори кричать: “Ми мусимо мати більше
релігії”. Релігійні товариства роблять удаваний
вигляд защитників свобод людей, а головно свобо
ди мови, свободи друку, і свободи почитання, але
в той самий час вони є активні у створенні зако
нів, щоб відбирати від людей всі такі свободи. Так
точно, як Бог предсказав через свого пророка, во
ни “з нещастя роблять закон” і зраджують тих,
що люблять і служать праведності (Пс. 94:20, 21).
Духовенство сьогодні приходить перед законо
давчі органи і обстоює в прийняттю таких зако
нів, щоб позбавити людей свободи мови і почи
тання. Релігійні провідники і їх союзники стара
ються знищити тих, що служать Богу, так як це
Єгова предсказав, що такі гіпокрити устами
гублять ближнього свого; і гіпокрити роблять це
тому, що Божа вістка відкриває всім чесним
людям їх задум. Для потіхи і надії своїх людей
тепер на землі, Єгова давно тому предсказав
нинішнє значіння виконання свого “незвичайно
го діла” і яку часть Його вірні люди тепер на зем
лі можуть мати в тій роботі.
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Єгова говорить що прийде голод на людей щоб
почути правду. “Се надходять дні, говорить Господь Бог, що нашлю голод на землю, – не голод
хліба, та й не жадобу води, а жадобу почути Боже
слово” – Амоса 8:11.Це пророцтво тепер сповняється на “християнстві”.
Той обрік, котрий релігійні вожді піднесли і роздають людям немає жодної харчової вартости, і
замість дати життя, мир і щастя людям, то той
корм дає їм смуток, духову хворобу і смерть. Достаток правди є в Божій організації і це, що проголошували свідки Єгови становить виразний
контраст до обставинів голоду, які існують серед
релігіоністів. Бачучи наслідок на своїх пасовищах
з причини проголошення правди і що їх пасови
ща стають спалені, релігіоністи ридають і стараються знищити вірних чоловіків і жінок, котрі,
яко Божі слуги і під Божим розказом звертають
увагу людей на правду і указують їм на дійсний
життя – даючий і життя – підтримуючий покарм,
о котрий Господь постарався для тих, що люблять Його.
Божий зібраний святий народ, вибраний і ору
жений Господом щоб звіщати Його ім’я і ужитий
тепер для тієї ж цілі, з'являється на сцені після
Його приказу. Вони прийшли без всякого бажан
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ня чи причини уживати фізичну зброю проти кого – небудь. Той народ не уживає фізичної зброї,
але виконує роботу спустошення і винищування
гіпокритичної релігії і релігійних систем, і відносно цього Божий пророк каже: “Мій виноградник
він спустошив, фіговину обломив, облупив її з кори й відкинув, – тільки галузки її біліють”– Йоіла
1:7.
Край “християнства” промовляючи через своїх релігійних вождів називає себе Божою “виноградиною”, себто, видимим виразом Його царства
на землі, і навіть голова релігійної системи називає себе “намісником Христа”. Таке заявлення є
цілком фальшиве і лицемірне до кінця, та Бог позволяє їм робити таке заявлення і йти до границі і
тоді предсказує судьбу релігії і тих, що її практикують. Бог посилає своїх слугів, помазаного останка і їх співтоваришів, своїх “інших овець”, доручити Його вість проти релігії, і така вість показує, яке в дійсності є “християнство”. Та вість від
криває, що релігія є обман, сіть і здирство, засвідкувала про себе, що знаходиться в протилежності
до християнства і являється ложним представництвом Христа. Проголошувана правда показує,
яке християнство є правдиве і що християнами
являються ті одиниці, котрі вірно служать Богу
Єгові і Ісусу Христу, Його царю. Релігія є показана як спустошена і без–овочна взглядом Бога, тому що вона є проти царя і царства. Правда відк
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риває, що “християнство” немає причини до радості але є порожнє і пусте, немає “радості перед
Господом” і части в Божому царстві котре оправдає Його святе ім’я. “Християнство” яке практикує так звану “християнську релігію” не приносить радості чи утіхи ні Богу, ані чоловіку (Суд.
9:13). Є це великим нещастям для тих, “що люблять попивати вино” Вавилону і котрі стались
“п’яницями” від того вина і котрим Господь велить пробудитися і розглядіти свій плачевний
стан (Йоіла 1:5). Чуючи цей алярм з уст Господа
якого передають Його вірні свідки на землі, робить релігіоністів вельми розлюченими, і вони пі
няться і погрожують всякого рода насильством
проти свідків Єгови і чинять те, що вони можуть
доконати в своїй дикій пристрасті.
Як Єрусалим був природнім насадом Господа і
стався невірним, так “християнство” через століття називало себе, що воно є Божою “виноградиною”, отже було в непрямій угоді щоб поступати згідно неї; через те Бог каже відносно нього тепер, як “моя виноградина”, “моя фіговина”.
Ісус Христос і члени його тіла є “деревами
справедливості, насадом Єгови”, що приносять
славу імені Єгови. (Іса. 61:3, А.П.В.). “Християнство” голосно називає себе деревами Божого насаду, але те заявлення є фальшивим і, замість приносити радість Господу, вони стягають велику
зневагу на Його ім'я. “Християнство” довгий час
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називало себе „фіговиною”, але воно не принесло
ніякого овочу на славу Господа. Господня вість
післана тепер через Його вірних свідків відкриває, що “християнство” є абсолютно безплідне і
безвартісне, бо воно залишило Бога і Його царство і шукало підтримки від сатани і через те являє
ться тепер деревом з обідраною корою, сухе і мерт
ве. Тому каже Господь: “Він ... обломив мою фіго
вину (після Ротердама) оберне ... мою фіговину у
тріски”. „Християнство”, будучи одним із дерев
сатани шукало взяти ім’я Христа і надати собі, і
тому, як зазначено в приповісті, сказало до Божої
правдивої фіговини: “Ходи, прийми царювання
над нами!”, але щоб ми йшли своїм власним само
любним напрямом. Святе Писання через приповість відповідає: “Та смоква (правдива) відказала
їм (сатанським деревам): Чи то ж мені понехати
мої солодощі й дорогі ягоди мої, щоб бути вивисшеною між деревами (сатанської організації)?”
(Суд. 9:11). Божа правдива фіговина оминає сатан
ську організацію, знаючи, що то є смертельна річ.
“Фіговина” є символом Божого “святого народу” або царства. Єгова вибрав Ізраїля, яко своїх
типічних людей, зображуючи своє царство і перед
тими людьми була покладена надія на царство; і
коли Ісус Христос прийшов до того народу, Він
виповів прокляття свого Отця проти них, бо той
нарід був невірний і не приніс овочу (Мат. 21:19,
20). Ісус Христос зі своїми апостолами установив
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християнську організацію, котра – то організація
була Божою і мусіла бути цілковито послушна Бо
жим приказам. Скоро по тім амбітні люди приєдналися до Божої організації, і ті самолюбні і амбітні люди скоро замінили замість правдивого служення Богу практикувати релігію та релігійні
звичаї. Такий – то напрям вони взяли, а це із – за
того, що вони були обдурені сатаною – дияволом.
Спевністю, що Бог знав це від почину і задля цієї
причини предсказав це через своїх святих пророків. Він предсказав, що “християнство” зазнає
краху, і що надія царства буде цілком однята від
нього. Тепер Бог висилає свого вірного останка
якого зібрав Ісус Христос до храму і цим вірним
свідкам приказано є розносити і доручати Божу
вість, і ця доручувана ними правда відкриває
“християнство” яко фальшиву фіговину; і відносно цього пророк Йоіл каже: “Облупив її з кори”.
Це показує разом із безперечними фактами, що
царство було відібране від невірного “християнства” і дано народу приносячому плоди Його, так
як це Господь предсказав (Мат. 21:43). Це позбавляє “християнство” і цілком полишає його без ово
чів царства в очах всіх людей доброї волі. У приповісті Господь предсказував цей наслідок: „Сказав же цю приповість: смоківницю мав хтось (Єго
ва) у винограднику своїм посаджену; й прийшов
овощу шукати на ній, та й не знайшов. Рече ж до
винаря (Ісуса Христа): Ось три роки приходжу,
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шукаючи овощу на смоківниці сій (жидівському
народу), та й не знаходжу, зрубай її: на що й зем
лю займає? Він же, озвавшись, каже йому: Господи, зостав її і на се літо, поки прокопаю круг неї
та обложу гноєм: чей зродить овощ; коли ж ні, тоді зрубаєш її”– Луки 13:6–9.
Як Єгова дозволив Ізраїлю йти протягом вісім
надцять століть, так Він терпів “християнству”
продовжувати фальшиво заявляти що представ
ляє Єгову аж до приходу Ісуса Христа і Його царс
тва, а головно з часу Його приходу до храму в
1918 pоці, в котрому – то часі всяка надія і сподівання було віднято від “християнства”, що представлено було через злуплення кори і зрубання тієї смоківниці. Наслідок цього є, що “християнство” тепер є відкинуте і після Ротердама Бог “покинув його”. Єгова посилає своїх свідків проголошувати Його правду і цим покидає релігію яка
називає себе “християнською релігією”, і показує,
що вона є гидотою для Нього; що Він повністю
зрікся “християнства” і що воно є цілком відкинуте від Нього. Галузки того невідповідного дерева посохли і стали подібні до золи, такий ганебний і покинутий вигляд має “християнство”. Видавництво книжки Вороги в 1937 pоці, зробило
відомими ці факти до уваги чесних людей.
Вістка Божої правди, яка відкриває „християн
ство” і його так звану “християнську релігію”,
показує, що релігія це обман і сіти, цілком відділь

141

ГОЛОД В “ХРИСТИЯНСТВІ”
на і відмінна від християнства, є в опозиції християнству і через те “християнство” є віддільне від
Ісуса Христа, Жениха; отже, Господь каже до
“християнства”: „О! голоси, як молодиця, приперезана веретищем, по мужові (Ротердам) (властителеві) молодощів своїх” (Йоіла 1:8). Надія статися невістою Христа була колись поставлена перед
„християнством”, та з причини невірности та надія була цілком відібрана і тепер, втративши цілковито сподівання, як покинута і не признана дівиця, “християнство”, як показано, знаходиться у
великому горю і муках. Єгова каже йому плакати
і ридати, і воно це чинить. Свідки Єгови приходять з Божою вісткою правди повідомляючи “
християнство”, що воно втратило одно, Ісуса Хри
ста, за котрого воно вважало, що було заручене.
“Християнство”, а головно провідники його релігійної системи ридають, і заявляють, що це “незвичайне діло” яке виконується тепер на землі є
комуністичне і бунтівниче, і що свідки Єгови є ко
муністами і бунтівниками. Вони взивають до своїх політичних союзників ввести закони в державі
проти свідків Єгови що вони є комуністи і бунтівники. Правда відкриває і показує, що папа з Ватикану не є намісником Христа, Жениха, а тому,
заявлення зроблене тим високим сановником є
фальшиве і облудне. Чуючи смисл вістки, яку
проголошують свідки Єгови із слова Божого, духовенство або релігійні провідники стають істе
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ричні і біжуть стрімголов, шукаючи стримати і
знищити свідків Єгови. Боже “незвичайне діло”
ображає їх і наповняє великою люттю, але це буде
нічим у той час, коли вони усвідомлять що Єгова
виконує “своє діло, своє діло дивовижне”, в Армагеддоні. Треба мати на увазі, що це, про що тут
говорено не робиться проти людей ані із – за спонуканої ненависті, але чиниться проти системи,
правління котрої занимають люди, себто релігія і
релігійна система яка стягнула велику зневагу на
ім’я Єгови, і цей обман Єгова тепер відкриває через своє слово правди.
Нещастя вже прийшло на “християнство”, про
яке Господь давно тому предсказав через свого
пророка: “Перестали приносити хлібні та ливні
жертви в дому Господньому; плачуть священники, служителі Господні” (Йоіла 1:9). Хлібні ниви
“християнства” і виноградники є уражені настільки, що нічого не залишилось із збіжжя для
приносу Господу як первоплодів або хлібних приносів, ані жодного плоду винограднього щоб можна було видавити вино і налляти його яко ливний принос Господеві. Караюча сарана Єгови зужила збіжжя „християнства” до такої міри, що не
зоставила ні овочу, ані напитку, і через те їх релігія не може діяти дальше так, як в минувшині.
Між ними немає дійсного Господнього вина, щоб
веселило серце і хліба з неба, щоб підкріпив їх(Пс.
104:15). 3 причини цього лиха священники
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„християнства” плачуть і ридають.
Як те пророцтво сповнилось в меншій мірі на
Єрусалимові, так тепер воно сповнилось в повній
мірі на “християнстві”. Бог предвидів, що має
прийти на “християнство”, уживши своїх типіч
них людей, щоб предсказати нещастя яке впало
тепер на релігійні практикування. Господня вість
нині відкриває, що Він відтяв всі такі релігійні
приноси через свою правдиву святиню, і це вклю
чає товпу “вибраних старших”. Святиня стала
очищена і тепер правдиві поклонники Бога мусять “приносити жертву Господеві в праведності”
(Мал. 3:1–3). Господь не просить, ані не приймає
релігійних жертвів, бо вони є зневагою для Його
ім’я. Це значить, що такі приноси Бог вважає гидотою і той хто жертвує їх є описаний в цих словах: “Той що заколює вола – він у мене те саме,
що той, хто вбиває людину; хто приносить ягня в
жертву – те саме, наче б пса задавив; хто приносить жертву хлібну – наче б жертвував свинину;
хто палить на подяку кадило – наче той, що моли
ться до ідола; і як вони свою собі путь обрали, та
як їх душа в гидотах кохається власних”– Іса.
66:3.
Сплячі, упившись вавилонським вином „виноградини земної” пробудились і знайшлись без
роботи, а їх пасовища пограбовані і спалені. Вони
обдурювали людей через довший період, але тепер вістка Єгови відкриває їх релігійні крутарст
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ва і люди доброї волі до Бога покидають релігійні
системи і утікають до прибіжища Ісуса Христа.
Духовенство більше думало про використання
службового становища в особистих інтересах ніж
про Господа і тепер вони плачуть тому, що вони
знайшлись в надзвичайно скрутнім становищі.
Господь через свого пророка (Иоіла 2:17) дає пораду релігійним проповідникам, духовенству і
іншим релігіоністам, що їм чинити, та вони відмовились прийняти ту пораду. Свідки Єгови сповіщають через проголошення правди із слова Божого, що духовенство Гієрархії не є слугами Єгови; і ця вість правди вельми гніває духовенство і
вони зчиняють голосне ридання, бо вони знають,
що їх крутарства є виявлені і що вони далеко відійшли від Божих вимогів і занедбали їх. Подібно
“лукавий слуга” кляса обурюється на видавництва Господніх присудів проти них. Та кляса є “від
лучена” від Божої організації і їх доля назначена з
іншими лицемірами, і вони ридають і скрегочуть
зубами (Мат. 24: 48–51).
“Незвичайне діло” Єгови, що вже поступає тепер вперед через декілька років, відкрило “втечище льжі” (Іса. 28:15–17) і практиковання лице
мірства; і велике спустошення, що прийшло на
“християнство” є дальше описано через пророка
в цих словах: “Поле облогом лежить, землиця сумує; витоптано збіжжє, сок виноградний висох та
й оливна повяла”– Йоіла 1:10.

145

ГОЛОД В “ХРИСТИЯНСТВІ”
“Незвичайне діло” Єгови робить релігійні поля
нещасними на вигляд, подібно до поля, котрого
рослинність була знищена шкідниками. Та земля
не показує знаку родючості і краси збільшаючогося збіжжя і плодів бо стала цілком спустошена.
Такий теперішній стан “християнства” в котрому
є голод почути слово Боже. “Християнство” тепер
сталось приказкою і смородом і Господь описує
його цими словами: “Земля опустіє до щаду, і мов
би злуплена буде; бо Господь вирік се слово. Засумує, заниє; поникне, помарніє куля земна; поникнуть і ті, що з висока позирали на людей на
землі. Бо земля вся зледащіла під живучими на
ній, вони бо переступили закони; змінили устави;
зломали вічний заповіт”– Іса. 24:3–5.
Духовенство і релігійні вожді “християнства”
замість зважати на пораду Господа ще більше
гніваються і кричать до людей: „що нам потрібно
більше релігії”. Господь сміється з них і чесні люди знають, що релігія це сіть, підробка і шахрайство. Отже правдиві одиниці, це ті, що щиро шукають Єгову Бога і Його царя, Ісуса Христа, і виконують службу Всевишнього. “Християнством”
контролюють три чинники, тобто, релігія, політика і комерційні гендлярі, і ці чинники були з’єд
нані разом і старалися триматися один одного, а
політиканти, до духовенства голосно кричать:
“Дайте нам більше релігії”. Єгова описує про цей
стан от сими словами: “Земля бо повна перелюб
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ників; земля плаче від прокляття; посохли степові пасовища, а задуми (пориви) їх ледачі, й сила їх
– у кривді. Бо й пророк і священник лицемірні, ба
й у домі мойому найшов я їх ледарство, говорить
Господь. Тим же то дорога їх буде їм, наче ожеледа в темряві; торкнись їх, а вони попадають; посилю бо лихоліттє на їх, час кари їх,– говорить
Господь”– Ерем. 23:10 –12, примітка.
В “християнстві” нема трівкого, дійсного покарму: “Витоптано збіжжє, сок виноградний висох
(осоромлений А.П.В.); є в замішанню (Ротердам),
та й оливна пов’яла”. Такий є теперішній стан
“християнства”. Воно немає духової поживи, і тому релігіоністи надіються на політикантів і міняй
лів тримати організацію “християнства” разом.
Нема уже “радощів перед Господом” серед релігіоністів, тому що вони стали тепер проти Бога Єго
ви і проти Його царя і царства, і пішли цілком до
сатани і його світа і стались частю його. Господь
відкриває ці правди нині для особлившої помочі і
користи людей доброї волі, Йонадабів, і з цієї інформації, що приходить до них, вони пізнають не
щасний стан релігії і релігіоністів, і вони втікають до Божого царства щоб могли знайти там охо
рону і прибіжите перед і під час Армагедону.
Много щирих людей були під впливом і контролем релігійних систем “християнства” і тепер ті
люди доброї волі скоро відлучуються від тієї неправедної і нечистої річі.
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Вістка Єгового царства проголошувана в грани
цях релігіоністів, мучить їх, але вони не зважають
на неї і не шукають дороги до направи і прощення; і так Господь каже до “християнства”, а головно до релігійних провідників, що насіяли релігійного насіння: “Рум'янітесь із заводу, ви, хлібороби; ридайте, виноградарі; плачте по пшениці й
ячмені – пропали жнива в полі”– Йоіла 1:11.
Духовенство, замість сіяти насіння Божого цар
ства і указувати на нього яко єдину надію для сві
та, сіяли насіння лукавого сатани, і тепер прий
шов час і пора їхнього нещастя за їх невірність до
Бога. Не хотячи бути чесними і отверто признати
свій мильний напрям, воно продовжує лицемірно
розсівати релігійне насіння маючи приємність в
політиці і всіх інших світових планах і то без сорому. Проголошувана Божа вістка звернула увагу
“християнству” на той нікчемний стан, в котрому
воно знайшлось, однак та вістка не порушує їх до
покаяння. Духовенство в гніві опрокидає свідків
Єгови, які за Божим розказом несуть цю вістку
проміж них і цим чином воно воює проти Бога і
проти Його царства. Духовенство називає себе, і
через довший час заявляло, що є Господніми “виноградарями” і “хліборобами” на землі, але це є
лише претензія. Воно служить Богу устами, але
як Ісус сказав їм, що їх серця є далеко від Нього
(Мат. 15:6–9). Вони упиваються вином “виноградини земної” і отверто поповняють перелюб з ди
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явольською організацією (Одкр. 14:18—20; Одкр.
17:1,2; Якова 4:4). “Християнство”, а головно його релігійні вожді відкинули Боже царство практикуючи дальше релігійні звичаї і тим занехали
“свято тижневе” або жнива. Господь не указує бі
льше жодної ласки цим практикантам лицемірства. Прийшов час кормити “велику громаду”, Господніх “інших овець”, та замість мати деяку
часть у виконанню тої роботи на славу Господа,
релігіоністи приложують найбільші старання
щоб позбавити “велику громаду” нагоди учитися
про Бога, Його царя і царство. Отже, як чинили
фарисеї, так і вони відмовляються входити або по
пирати царство, і роблять все, що можуть, щоб ут
римувати інших від сприйняття благословенств
того царства – Мат. 23:13.
Релігія була головним средством в стягненню
зневаги на ім’я Єгови; і позаяк “християнство”
сталось цілком релігійним і анти – християнським і через те проти царства Божого під Христом,
то Єгова одняв від нього всяку ласку; і відносно
чого Він предсказав через свого пророка слідуюче: “Засохла лоза виноградини, фіговина повяла;
гранатне дерево, пальма та яблонь – всі дерева в
полі повсихали; тим-то й в синів людських всі
радощі зникли” (Йоіла 1:12). Бог зробив це пекучим для релігіоністів “спричинивши спекоту” по
приході Ісуса Христа. Такий є наслідок вираження Його гніву проти гіпокритства. Спекота або
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посушлива пора прийшла на “християнство” і
прийшли дні горя його. Бог предсказав обставини
теперішнього часу також через свого пророка в
слідуючих словах: „От же я вам скажу, що зроблю з виноградником моїм; розберу його огорожу,
нехай його пустошать, повалю мур, нехай його
топчуть, і полишу його пусткою; не будуть його ні
обрізувати, ні обкопувати, – нехай заростає терни
ною й бодяками; та ще й хмарам звелю я не спускати дощу на його. Виноградник Господа Саваота
– се рід Ізраїля, а царство Юдине – се садиво його
любе. І ждав він в йому правосуду, – аж тут пролив крови; ждав правди, а тут голосіннє”– Іса.
5:5–7.
Словами вищезгаданого свого пророка, Господь головно описав спутошення “християнства”
і всіх релігійних систем. Ось так можна бачити,
як Ісус предсказав, що справи царства є цілком
відібрані від “християнства” і Бог наведе спекоту
на нього і висушить його (Мат. 21:19, 20). Дальше, каже пророк, “всі дерева в полі повсихали”.
Всі є безплідні і не мають признаку царства Божого. Чому? Бо “й в синів людських всі радощі
зникли”. В “християнстві” нема радості Господа,
тому що ніхто з релігіоністів та релігійних провідників “християнства” не радується приходом
царства Божого під Христом. Вони не мають інтересу в оправданні Єгового ім’я, але противно,
зв'язують свою долю з сатаною, богом цього лу
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кавого світа (2 Кор. 4:4. Якова 4:4). По приході
Ісуса Христа до храму в 1918 pоці, радість вірних
приятелів Бога і Його царя і царства чимраз більше зростає, однак ненависть і гірка опозиція до
того царства і тих, що його попирають, зростає з
боку релігіоністів. Обидві кляси, як – то релігіоністи і “лукавий слуга” кляса знаходяться цілковито без радості Господа. Отже для них, як і для усіх
тих, хто тримається організації сатани, настав
час великого горя (Одкр. 12:12). Через іншого сво
го пророка Єгова описує нещасний стан “християнства” в цих словах:“Плачуть за вином по улицях; радощі замеркли, прогнані всі веселощі з землі”– Іса. 24:11.
В той час, як горе у світі збільшається і релігіо
ністи, а головно духовенство, продовжує своє постоянно –взростаюче запекле переслідування свідків Єгови, вірний останок і їх співтовариші радуються, і так ці слова є вложені в уста таких Господом і вони співають: “Та хоч би не цвіла фіговина, не родив виноградник, і оливина завяла;
хоч би нива не дала хліба, не стало овець в кошарі а товару в стайнях, – то я й тоді буду веселий в
Господі, й радуватись буду Богом спасення мого”– Авв. 3:17, 18.
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РИДАННЯ
Як про це є добре всім відомо і визнано, що
провідниками в практикованню релігії є ті, що
становлять Римо Католицьку Гієрархію і духовенство, і ці разом з “лукавим слугою” клясою,
становлять товпу “чоловіка гріха, сина погибелі”,
хотяй відверто не заявляють що мають спільність
одні з другими в роботі. Єгова заявив остаточний
присуд проти них і повідомив про той присуд; Він
каже до тієї товпи слухати, що Він має їм казати,
а опісля ридати: “Попідперізуйтеся веретищем й
плачте, священники! Ридайте слуги алтаря!
Йдіть, в волосяницях ночуйте, слуги Бога мого!
Не стало ні хліба, ні ливних жертов в дому Бога
вашого„ – Йоіла 1:13.
В меншому виконанню цього пророцтва свяще
нича громада служила при алтарю, одначе несвя
щенству Левітському не було дозволено входити у
внутрішній двір де знаходився алтар. Тепер у цілковитому виконанню цього пророцтва на “християнстві”, священича кляса, духовенство і “лукавий слуга” кляса вдають, що служать при Божому алтарю, всі такі заявляють бути священниками і представителями Бога на землі. Такі священ
ники бачуть і чують поширення проголошення
присудів Єгови проти релігії, а головно проти
Римо Католицької Гієрархії, котра є найбільшим
виразом релігії. Ці священники стаються несамо
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виті і рвуть на собі волосся, і б'ють себе у груди з
досади і лютости, при опустошаючій дії тієї вістки. Вони бачать, що їх многі парафіяни зникають
від них і їх пасовища стають оголені. Предвидівши це, Бог сміється, і каже їм: “Ридайте слуги алтаря, що вдавали бути слугами Бога і досі називаєте себе такими; то ж ійдіть, в волосяницях ночуйте, і попелі, слуги Бога мого, що заявляєте бути такими”. Це дійсно є нічна пора, бо тьма покрила тепер землю, а головно, що тичиться релігії.
Факти добре знані тепер, показують цю то власну
річ, що пророцтво, предсказане Йоілом бере місце
тепер серед тих “слугів”, котрі кормилися річами,
що приносились до алтаря, і так ті привелеї є тепер забрані від них. І чому вони повинні би не ридати? Їхній прибуток став відрізаний і їх пасовища висушені або спалені, а вони є залишені без
роботи і дні їх є на укінченню. Отже Бог каже їм
оплакувати всю ніч, бо Армагеддон близько. Єгова дальше висилає своїх слуг проголошувати
вість правди і це вони чинять “день і ніч”, що
значить всякого часу, і той факт посилює гнів духовенства і воно дальше ридає. Будучи закутані в
волосяницю се не дає їм змоги мати спокійного
сну. Їх формальна одежа не служить для доброї
цілі, щоб помякшити їх страждання. Їх часописи
оголошують тепер по всій землі гучні слова, повні
злості, і дають собі волю до всякого рода брехнів
проти свідків Єгови, з причини проголошення
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Божої правди, і таким чином вони із – за злоби і
злої волі рекламують Божих вісників і Його вість
царства. Католицькі часописи много говорять
проти свідків Єгови, та у виконанню цього їх часописи викликають інтерес між чесними людьми,
тобто, “католицькою народністю”, і ці чесні одиниці тоді стають спонукані старанно досліджувати ті річі. Цим чином вони знаходять правду і
утікають з релігійних організацій, щоб могли
знайти прибіжище під Христом. Звичайно, це
спричиняє дальше спустошення для Гієрархії,
спонукуючи чесних шукачів, що були між релігіоністами, відмовити останнім в заступництві і фінансовій підтримці. Люди не отримують духової
поживи від релігійних провідників і чесні одиниці
бачать, що нема більше причини для них приносити жодного фінансового попертя релігіоністам,
щоб підтримувати їхні діла. В “християнстві” панує голод задля браку чути Божественну правду.
Релігіоністи немають духової поживи, проте вони
є всегда розлюченими і їх ридання постійно зростає. Релігійні вожді несамовито домагаються від
своїх політичних союзників щоб що – небудь було
вчинено, щоб примусити замовкнути тих “чумних” свідків Єгови.
Яко наслідок в законодавчих органах висуваються закони, котрі, якщо б прийняли і ввели в
життя, то цим чином позбавили б нагоди щириххристиян чути правду Божого слова. Змагання,
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запровадити такі закони свідкує про муку релігіоністів, а також оповіщає правду слова Божого,
таким чином правда відносно царства проповідує
ться із – за будь – яких обставин і це робить ридан
ня релігіоністів сильнішим і сильнішим із всезростаючою люттю.
Хто є відвічальний за цей стан голоду в краю
“християнства?” Релігійне духовенство заявляє,
що свідки Єгови, котрих вони називають “комуністами” є відвічальні за цей стан. В цьому вони
знову сильно помиляються. Вірні християни котрі проголошують вістку Божого царства не є комуністами. Вони є цілком відділені від усіх політичних партій або товариств, і їх посвята і служба
належиться Богу Єгові і Його царству під Христом, і нікому іншому. Хто ж тоді спричинив ту
голоднечу в “християнстві”? Властива відповідь є
дана через Божого пророка в цих словах, а іменно: “Се надходять дні, говорить Господь Бог, що
пішлю голод на землю, – не голод хліба, та й не
жадобу води, а жадобу почути Боже слово. Будуть
ходити од моря до моря, і блукати від півночі на
південь, шукаючи слова Господнього, та не знайдуть його„– Амоса 8:11,12.
Завважте це що Єгова каже: “Я пішлю голод
на землю”. Єгова зробить це ясним, що Він є Той,
що спричинив ці обставини спустошення на
“християнство”, і це з причини невірности тих,
котрі заявляли, що представляють Його, але ко
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трі показались, що є наскрізь лицемірами, і Він
заявляє, що “надія лицемірнього погибне” (Йова
8:13). Духовенство заявляє, що воно є головою
Божої організації на землі. Звернувшись цілком
до релігії вони стались грішниками, і до них Єгова каже: „Затремтять грішники на Сионі; переляк огорне безбожних (лицемірних (англ.): хто ж з
між нас зможе жити коло огню, що все пожирає,
хто з нас видержить коло вічного поломя”? (Іса.
33:14). Ті релігіоністи тепер чують виголошення
судьби релігії, і вони стають настрашені і дальше
ридають.
Для людей в “християнстві” є можливий вихід,
який міг би бути ужитий ними, однак релігійні
проводарі не приложують зусиль щоб скористати
з того виходу. Бог знає, що вони не скористають з
того виходу, але Він каже їм про це щоб вони не
мали вимівки сказати, що вони не знали. Отже
Господь каже релігіоністам, котрі заявляють, що
представляють Його: “Визначте піст, оповістіть
сходини громадські, скличте старшину й усіх осадників землі в дом Господа, Бога вашого, й благайте Господа”– Йоіла 1:14.
Якщо б духовенство послухало Божого приказу і перебувало б у постах заповіданих Господом,
то сконечности воно мусіло б припинити свої релігійні практиковання і додержання їх, в котрих
вони мали приємність, щоби виглядати в пошані
перед світом. Дійсний піст, який Бог заповідав,
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мав стягнути на духовенство зневагу сатани і Його слуг. Римо Католицька Гієрархія ніколи не ма
ла приємності у постах які заповідав Господь, тому що вони стались головними представителями
сатани на землі. Вони роблять зовнішній вигляд
постам, плачуть і ридають, і цим сподіються
справити враження на народ, але це не є той піст
до котрого Бог закликує, щоб святити. Піст в котрому релігіоністи мають приємність є гіпокритичний, бо вони зробили зовнішній вигляд сподіючись впливати на людей; і відносно цього Господь говорить: “Ви постите хіба на те, щоб сваритись та правуватись, і немилосердною рукою кулакувати других; ви не постите того дня так, щоб
голос ваш чути в горі на небі. Чи се такий піст,
який я собі вибрав, – день, коли то чоловік впокорює душу свою, похилює, наче тростина, голову
свою й попіл та верітку підстилає під себе? Чи се
назовеш ти постом та днем угодним Господеві?”–
Іса. 58:4, 5.
Релігійні проводарі Ісусового часу, коли то Він
був вперше на землі, задоволялись такими лицемірними постами, і промовляючи до своїх учеників, Ісус сказав: „Коли ж постите, нехай не буде в
вас, як у лицемірів, сумного виду; зміняють бо
лиця свої, щоб здаватись людям постниками. Істинно глаголю вам: Що мають вони нагороду собі. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою, і
вмий лице твоє; щоб не здавався людям постни
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ком, а Отцеві твоєму, що потай: а Отець твій, що
бачить потайне, віддасть тобі прилюдно” – Мат.
6:16–18.
В пророцтві Йоіла Господь говорить релігіоністам постити або стримуватися від поживи яку
вони уживали щоб обдурювати людей, тобто , від
релігійних наук і звичаїв. Вони кормляться лише
релігійною поживою, і такою поживою, котра є
безвартісна, вони кормлять прихильників релігії;
та Бог велить щоб їх служителі і народ стрималися від цього релігійного покарму. Їх піст мав
бути подібний до того, в котрім люди доброї волі
в Ниневії стрималися чуючи Божий присуд (Йона
3:5). Нікому не приказано постити від правди. Це
є та правда Божого слова котру Бог приносить до
людей і запрошує їх споживати її і жити. Релігіоністи не мають правди, а замінили правду на теорії людей. Тепер Господь каже їм зупинитися в
цьому і звернутися до правди і кормитися тим, о
що Бог постарався. Ті, що знаходяться серед релігіоністів, що хочуть знайти поміч, мусять виконувати цей приказ і постити, від того чим релігійні вожді прислуговували їм. Слухатись того
приказа Єгови мало би поставити таких у клясу з
Ісусом Христом, і на них мала б впасти зневага
подібно тій, що впала на Господа (Рим. 15:3). Духовенство уникає всякої річі що тичиться тої
справи. Чесні одиниці між релігіоністами бажають бути послушними Господу, і вони так чи
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нять, і знаходять поміч, охорону і благословенство у Господній організації.
Дальше повідомляючи їх Єгова каже: “Оповістіть сходини громадські (день повздержування
(в замітці)”. Останнього дня “свята кучок” вірні
ізраїльтяни скликали громадське зібрання (4
Мойс. 29:35). Тоді це був час стриманняся від виконання рабської роботи, котра служила сотворінням для самолюбної наживи. Замість щоб шукати і служити самолюбним річам, вони мусіли
сходитись і шукати Бога в Його храмі. Сьогодні
інтереси царства мусять бути найважнійшими в
умі і серці тих, що відвідують такі громадські зібрання, инакше названі “свято кучок”. “Християнство”, себто ті, що практикують „християнську
релігію” не скликають таке зібрання як “свято
кучок” бо чинячи так, вони мали б залишити всі
їх релігійні церемонії і приєднанняся до політики
і їх спільної діяльности, котрі то всі річі є самолю
бними і ужиті для самолюбної наживи. Це мало
би означати, що всяка “Католицька Акція” мусіла бути зупинена і цілком відкинена; та Гієрархія
ніколи не згодиться на це.
Дальше, даючи пораду релігіоністам, Єгова го
ворить до них: “Скличте старшину (старі люди
(П.В.); себто так сказати, сновиди, про що згадує
ться в Йоіла 2:28)”. Вони надто мають потребу
бути зайнятими в такому пості або дню по вздержування. Вони мусять покласти край релігійним
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снам і маревам, і здогадам, а звернутися всеціло
до правди царства Божого. На них лежить велика
відвічальність як напримір на молодих. Це відноситься до “вибраних старших” кляси, в теперішнім часі. Нехай всі, що дальше тримаються релігійних звичаїв, повздержаться від них і геть відвернуться звідти, і цілком звернуть увагу на службу і інтереси царства Божого. Це напоминання
включає “усіх осадників землі”, т. є. усіх, що зробили угоду чинити волю Божу. Релігіоністи як
щоб завважали на ту пораду то мали б стримати
ся від так званого дому Божого, “вертепа” торговельних хабарників (Ерем. 7:11), і мусіли б навернутись і “служити Богу і Його Царю”.
Є двояка ціль в тому, що Єгова поставив на релігіоністів і на тих, що знаходяться під релігійними проводарями, відвічальність, щоб оповіщати день посту або повздержання, а іменно: 1)
дати остереження всім хто задовольняється релігією, і 2) відокрити єдиний спосіб утечи з сатанської організації, о який постарався Бог для тих,
що є доброї волі до Нього. Є такі одиниці серед
релігійних провідників і під їх впливом що зітхають і сумують задля гидот, що діються в “християнстві” і такі люди мусять отримати нагоду чути
і пізнати що є дорога утечи і де вони можуть
знайти безпеченство. Тому Господь велить щоби
“усі осадники” зібрались в дом Господа й “благали Господа” (Йоіла 1:14). Через такий чин, вони
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признають свої провини, що вони наслідували і
практикували релігію, і її традиції радше чим
слухати і виконувати слово Боже, і почитати Його в дусі і правді. Вони повинні признати, що при
суд тепер проголошений не є присудом Йоіла про
рока ані жодного чоловіка, чи свідків Господа,
але що це є Божим присудом і вираженням Його
осуду проти релігійних звичаїв. Вони мусять призивати імя Господа задля милосердя і виражати
свою рішучість служити Йому, і сповняти заповіді Його щоб дбати про інтереси царства. Вони мусять шукати справедливості і смирності і стати
послушними (Соф. 2:3). Коли це все мусить бути
вчинено? Тепер, в нинішній час, нім зачнеться
Армагеддон. Тоді буде запізно благати Господа
коли зачнеться Армагеддон. Коли битва Армагеддон зачнеться, “тоді кликатимуть мене, – та не
озовуся; з досвітку шукати будуть, – та не знайдуть мене. За те, що знаннє ви зненавиділи й стра
ху Божого не прийняли, що не схотіли слухати
моєї ради, погордували докорами моїми, за се їстимуть плоди вчинків своїх та переситяться химерами своїми”– Прип. 1:28—31.
Через декілька століть сатана продовжував
свої релігійні і інші діяння безперешкодно; та кінець тому часу мусить прийти, і він прийшов тоді, коли Єгова посадив на престолі Ісуса Христа і
післав Його володіти в той час як ворог сатана
ще є діяльним (Пс. 110:2). Отже Господь через
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свого пророка каже: “О, що за день Господень;
мов хуртовина, прийде він од Всемогучого, й усе
спустошить” (Йоіла 1:15). День Єгови зачався в
1914 році. Час для сатани вийшов і тепер він мусить уступитись. Війна в небі відбулась і сатана
був скинутий на землю (Одкр. 12:1–9). Тоді, в
1918 році суд зачався з дому Божого (1 Пет. 4:17).
В той час Бог стримав день горя для надання часу, щоби робота свідоцтва могла бути виконана.
Це Він зробив для користи тих, що люблять Бога
і Його царство і щоб зібрати “інші вівці” Господа
(Мат. 24:22). Від тоді прийшов час в котрім Бог
виконує своє “незвичайне діло”. Це є час, коли
Бог спричинив, щоб Його зворотній присуд проти
організації сатани був оголошений і послужив ос
торогою всім, та відокрив людям доброї волі єдиний спосіб утечи від знищення котре скоро повинно послідувати. В цьому часі свого “незвичай
ного діла” Єгова висилає свою армію “сарани”,
котра становить пошесть на “християнство” і посуху направлену проти релігії (Йоіла 1:4,10, 12). Є
це остереження, що битва великого дня Бога Вседержителя вже близько. Гнів Бога не зупиниться
із –за пошесті сарани і періодом засухи та голоднечі в “християнстві”, але досягне свого вершка в
Армагедоні. Тепер прийшов час “нищительних
комах” “християнства” або релігії. Отже та пошесть не походить від людей. Це не є продовження іншої релігійної кампанії, або пропагандистсь
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кого руху як наприклад атеїсти, більшовики і ко
муністи, і інші безбожні радикали. Походить це
від Всемогучого Бога, що посилає тепер своїх слуг
і вісників проголосити Його ім’я і Його замір, і те,
що Він приказав мусить бути виконано зараз же
перед битвою Армагеддон – 2 Мойс. 9:16 Лісар.
Немає ніякої нестачі духової поживи в Божій
коморі, однак голод є по всьому “християнстві” і
той голод є, щоб почути слово Боже і це являється
відповідним фактом, що Бог закрив двері для
“християнства”. “Чи ж не зникає вже перед нашими очима пожива з дому Бога нашого, а з нею
радощі й веселощі?” (Йоіла 1:16). Релігійні проводарі знають, що Бог покинув їх. Цей текст після
Ротердама ясно пояснює і вказує на релігійних
проводарів, які кажуть: “Чи ж не перед нашими
очима та пожива зникає?” Подостатком духової
поживи є поширено по всій землі свідками Єгови
і вона є взята з Божої комори, але “християнство”
не має доступу й частки в її розповсюдженні. Ніхто з них не є вжитий для оправдання Єгового
ім'я, а навпаки, вони є проти царства. Вся пожива
з Господньої комори, що є рознесена до людей, є
рознесена свідками Єгови і їх співтоваришами,
Йонадабами і всі вони разом ділають через
ТЕОКРАТИЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ. Релігіоністи
“християнства” бачать сей факт і розпучливо ста
раються перешкодити слугам Єгови рознести духову поживу до простих і голодних людей.
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В останніх місяцях Бог ясно відокрив вірним
слугам різницю між т. з. „християнською релігією” і християнством, тобто правду, котра відкриває виразно бачити марність релігійних систем, показуючи людям, що вони нічого не можуть
отримати від релігії пожиточне, але лишень шкідливе і що їх єдина поміч приходить, коли вони
ступають слідами Ісуса Христа, і є послушні Йому, отже є дійсними християнами. Книга Вороги
поміщує правду відносно релігії і християнства і в
короткім часі після того, як її було видано, її тираж досяг більше ніж два міліона примірників і
брошуру Лік, котра поміщує короткий виклад
про обман релігії і що то є християнство і через
декілька місяців було поширено більш ніж двадцять міліонів примірників серед людей. Ця робота Господня є змальована пошестю сарани, що
пожирає те, що ще залишилося в “християнстві”.
Релігійне вчення про “чистилище” се обман, котрий через довший час був джерелом найбільшого
прибутку для Гієрархії і тепер його повністю викрито як найбільш користолюбне шахрайство
яке коли-небудь чинилося; і це вельми страшить
і лютить духовенство, їх власні публікації подають більше про цей факт.
Се “незвичайне діло” Єгови, котре Він виконує через своїх вірних слугів, т. є. через свою армію “сарани” відняло спокій і радість від Римо
Католицької Гієрархії, котрої богом є сатана. От
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же вони кажуть: “Так, радість і веселість (є віднята) від дому Бога нашого”. Той дім, котрий колись гучно заявляв бути поширювачем духового
харчу, тепер стався домом політичних і комерцій
них розбишак. Отож добре описує Католицьку Ак
цію колишній єзуїт духовенства і каже в своїй кни
зі: Рим поступається, щоб покоряти: „Католици
зм являється важною персоною, що чим – то нага
дує клан і становить у великій мірі соціально – по
літичне об'єднання. Католицька діяльність в пра
ктикуванні становить Католицьке угруповання,
котре бореться щоб у свій спосіб контролювати
Америкою”; т. є. політично – фінансовим напрямом. Жоден релігійний проводар не вірить, а тому не навчає, що Ісус Христос прийшов до храму
Божого і вони через те не мають вирозуміння чи
оцінки що царство Христа прийшло. Як це було з
релігійними жидами, так це є тепер з християнством”, до котрого Господь каже: “Оце ж оставляється вам дом ваш (релігія) пустий”– Мат. 23:38.
Духові врожаї “християнства” зазнали цілковитої невдачі: “Зерно зітліло (насіння зогнило
(П.В.) під скибами своїми, спорожніли засіки, повалено стодоли, бо не стало збіжжя” (Йоіла 1:17).
Це є цілковита відсутність і сподівання на новий
урожай. Як здається, то Бог тепер вчинив ясним,
що нічого доброго не може появитися від релігії.
Тепер насіння релігії гниє, бо посіяне за спонукан
ням диявола, а його час скінчився. Люди ні
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чого не можуть дістати від релігії. Всі люди доброї
волі до Бога пізнають сей факт і втікають з релігійних систем і шукають захисту в Ісуса Христа.
Велика спека спричинена правдою Господньою і
цілковита відсутність дощу правди в „християнстві” обертає її комори в непотрібну річ де немає
що покласти в них і нічого щоб взяти з них для
людей. Релігіоністи не оціняють дійсний стан річей. Ті, що є щирими між ними оціняють дійсний
стан і вони зітхають і плачуть задля гидот, котрі
діються в “християнстві” і Господь чує їх плач і
посилає їм духову поживу через своїх вірних слугів – Езек. 9:1–10.
Легковірні прості люди були в’ючною твариною для духовенства і инших релігійних, політич
них і комерційних проводарів і ті тепер, бачучи
спустошений стан, є в великому замішанні і горю.
“О, як реве скотина, сумує стадо худоби, що нема
їм паші та й отари валяться з ніг” (Йоіла 1:18).
Вся релігійна система є приречена і прямує до
скорого знищення. Велика протилежність існує
між людьми Божими, про що є описано в цих Господніх словах: “Єрусалим (ті, що становлять
Божу організацію, і хто прагне миру і служить
Богу і Його царю) стоятиме як місто без мурів (не
нуждаючись в охороні) задля множества людей і
скоту в ньому”– Зах. 2:4
Через свого пророка Єгова вказує людям, що
вони мають чинити, але релігійні проводарі від
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мовляються слухати. Ті, хто є доброї волі і хто держить свої очі відкриті на правду є показані про-

Hot day for religionists

роком через ужиття цих слів: “До тебе, Господи,
кличу: ось огонь попалив травні пасовища по
степу, полом’є посмалило всі дерева в полі” (Йоіла 1:19). Замість того, щоб проводарі релігійного
духовенства прилучилися до спільності з людьми
доброї волі взивати до Господа, то вони продовжують кликати о Боже благословіння на політичні і комерційні плани світа і в той самий час
намагаються знищити тих, хто приносить потішаючу Божу вість для прагнучих одиниць. Чоловіка, що недавно поставлено на пост папи Гієрархії покликано благословити Сполучені Штати і
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напрям цього є доконати політичного впливу.
Благословіння папи було дане вбивці, що знищив
Іспанію і Ефіопію, і зруйнував багато інших людських осель в різних частинах землі.
Продовжуючи відкривати жалюгідний стан,
спричинений всюди між людьми релігійними аге
нтами сатани, Бог через свого пророка каже: “Бо
вже звіря польове покликає до тебе, бо повисихали води в потоках, а огонь випалив в степу всю
зелень”– Йоіла 1:20.
Релігійні провідники зробили життя жалюгід
ним для звичайних людей, що являються в дійс
ності “в’ючними тваринами” і котрих Гієрархія
називає “дітьми церкви”. Єгова тепер робить яс
ним, що релігія, котра походить від диявола, є від
повідальна за голодне становище в “християнстві” щоб почути слово Боже. Зорганізована
релігія являється ворогом Бога і пагубним ворогом для людей. На релігійні системи і релігійні
звичаї Бог не посилає більше дощу, тобто
благословеньств. Релігійні системи є назначені на
знищення, котре вскорі прийде, коли робота
свідоцтва, а іменно; Божа “незвичайна робота”
буде закінчена. Предостерігаюча осторога мусить
бути оголошена тепер з тою ціллю, щоб ніхто з ре
лігіоністів не міг сказати, що вони не чули відносно царства і крім того, щоб ті серед релігійних
систем, що є доброї волі могли знайти дорогу уте
чі. Це робота котру Бог давно предсказав і котра
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є “незвичайною роботою” для всіх, хто немає духа
Господнього. Се Єговова робота в котрій Він
вживає останок Його людей і їх співтоваришів і
обидві сі кляси мусять дати належну увагу і точ
ний послух Божим приказам.
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ТРИВОГА
ДРУГИЙ розділ пророцтва Йоіла починається
виразним приказом, даним Йоілу, який представ
ляє вірних свідків Єгови, котрі тепер знаходяться
на землі: “Затрубіте трубою в Сионі; вдаряйте на
тривогу на святій горі моїй; нехай стрепенеться
все, що живе на землі, бо надходить день Госпо
день, він уже близько”– (Йоїл 2 : 1).
Подібно до того, як пророк Йоіл підняв триво
гу в Єрусалимі, так тепер останок в сповненні цьо
го пророцтва, підкоряючись приказу Божому, під
німає тривогу серед всіх людей в організації
Божій і в межах “християнства”. Останок отри
мав з руки Єгови доручення проголосити день
пімсти Всевишнього, щоб таким чином було про
голошено осторогу. Це доручення дане єдино тіль
ки помазанникам, як про це є написано: “Дух Гос
пода Бога (спочив) на мені; бо Господь помазав
мене ... проповідувати рік примирення Господньо
го й день пімсти Бога нашого...” (Іса. 61:1,2). Звук
труби остороги дається для користи тих, які зна
ходяться в Божій організації, а також задля тих,
які твердять, що вони є слугами Єгови: „Послу
хайте мене, ви, що змагаєтесь до справедливості,
й шукаєте Господа! Спогляньте на скелю, що з
неї витесані, – на вижолобину, що по вас (в скелі)
зосталась”– (Іса. 51: 1).

170

РЕЛІГІЯ
Для тих, які люблять Єгову і які люблять яв
лення Ісуса Христа, Його царя, труба видає звук,
що сповнює їхні серця радістю, тому що вона
проголошує день ювілейний. Проте її звук
протилежно діє на релігіоністів. Для тих, хто прак
тикує релігію, труба Божа видає звук відчаю.
Релігійні провідники протягом довгого часу
були безпечні через те, що вони мали можливість
продовжувати свої дії, згідно своїм власним ідеям,
і вони не стали б тепер піднімати тривогу, навіть
якщо б їм була дана така можливість. Противно,
релігіоністи позначені Господом як “німі пси”,
“лежачі”, “люблять тільки спати” і які люблять
зручності, щоб лежати в постелях традицій, при
готованих для них отцями їх (Іса. 56:10). Релігійні
вожді відмовляються визнати, що день Єгови нас
тав. Вони не хочуть цього дня Єгови, і вони від
мовляються чути що небудь про битву Армагед
дон. Навпаки, вони кричать людям, що знахо
дяться під ними, які підтримують релігійні орга
нізації: “Мир! мир!”, “але миру нема” Ці релігійні
вожді мають користолюбні бажання придбати со
бі ті річі, які може їм дати “сей злий світ”, щоб
вони могли жити в вигодах і вести легке життя і
щоб вони могли б займати таке ж становище, яке
займають інші члени світських організацій.
Жоден з релігійних вождів у всьому світі не під
тримує в наші дні інтереси царства. Відносно та
ких пророк Господній говорить: “Бо від наймо
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лодшого та й до найстарійшого дбають вони всі
про наживу, й від пророка до священника – всі
витворяють оману”– Ерем. 6:13–15.
3вук труби повинен пролунати в Сионі, тобто,
в головній організації Єгови, а особливо в тій час
тині організації, яка знаходиться на землі. Коли
Ісус Христос з'явився і відбудував Сион (Пс. 102:
16), Він зібрав до себе останок на землі і зробив їх
частю Сиону. Ісус Христос є „Свідок вірний і пра
вдивий” Єгови, і ті, які знаходяться разом з Ним
в храмі, мають бути свідками Єгови, і тільки та
ким дано приказ “трубіти в трубу”. Вони знахо
дяться під безпосереднім керівництвом Господа
Ісуса Христа і становлять часть Його головної ор
ганізації: “І поглянув я, і ось, Агнець стоїть на
горі Сион, а з Ним сто сорок чотири тисячі, у кот
рих ім’я Отця Його написано на чолі їх” (Одкр.
14: 1). Серед типічного народу Єгови, священни
ки повинні були трубіти в труби у випадку надхо
дячої небезпеки, так і в позатипічному сповненні
пророцтва, ті що належать до “царського священ
ства” повинні дати осторогу про скорий прихід
Армагедону,і поступаючи так, вони беруть участь
в “дивовижній роботі” Бога Єгови. Римо Католи
цька Гієрархія і ті, які належать до так званого
“об'єднаного християнського фронту”, старають
ся перешкодити людям, щоб вони не чули звуку
цієї труби Божої, і для того, щоб нарушити звук
цієї труби, священники трублять в свої власні
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труби, проголошучи свою власну велич, а разом з
тим, вони злорічать на свідків Єгови, називаючи
їх “комуністами”, тому що вони не знають, як їх
інакше назвати. Звуки труби Божої видаються з
“святої гори”, на якій Бог Єгова помістив свого
Царя: “Се ж я помазав Царя мого над Сионом,
святою горою моєю” (Пс. 2:6). Виходячи з органі
зації Бога, звуки Його труби лунають по всьому
світі, особливо в краях “христинства”, це є приві
лей свідків Єгови нести Його вість по всій землі.
Це дальше підтверджується іншим пророком
Божим:“І промовив: Загрімить Господь із Сиону
й видасть голос свій з Єрусалиму,– і заплачуть лу
ги в чабанів, і вигорять верховини Кармельські”
– Амоса 1:2.
Всі ті, які люблять Бога, є бого – боязливими,
а тому пророк говорить: “Тремтіть всі мешканці
землі!” Помазаний останок і їх співтовариші,
“інші вівці” Господні, є ті, які мають правдивий
Божий страх і тому йдуть по дорозі мудрості.
Знаючи про те, що звук цієї труби є вість від Бога
Єгови, яка означає в дійсності повне вибавлення
Його вірних слуг і разом з тим знищення всіх лу
кавих і цілковите оправдання імени Єгови, то сер
ця цих вірних наповнюються страхом Божим і во
ни радуються в серцях своїх. Вони мають радість
Господню. Господь Ісус Христос, цар, з'явився
для радості їх, і вони знають, що Він оправдає
ім’я Єгови: “Почуйте ж слово Господнє, ви, що

173

ТРИВОГА
дрожите перед словом Його: ваше браттє, що не
любить вас, і прогонить вас од себе задля імени
мого, говорить: Нехай лиш явить себе в славі Гос
подь, а ми побачимо вас веселих! Але їх окриє со
ром. А от; гомін роздаєсь із міста, се голос Госпо
день, що віддає заплату ворогам своїм”– Іса. 66:
5,6.
Вірні слуги Єгови ясно розрізняють різницю
між звуками, які йдуть від релігіоністів, які лож
но стверджують, що вони намісники Господа на
землі, і між „звуком (голосом) з храму”, бо це
голос посвячених Єгові і висказанням цього голо
су керує Ісус Христос. Вплив на релігіоністів про
тилежний тому впливу, який той голос має на
тих, що люблять Бога. Подібно Валтасару, який
побачив слова, написані на стіні, Римо – Католиц
ька Гієрархія і її союзники тремтять від страху і
боязні по причині вістки правди, що проголошує,
що релігія приречена; і вони бісяться від злості
намагаючись знищити вістників царства і їх робо
ту. Але незважаючи на всі противенства, свідки
Єгови поступають вперед при виконанні своєї час
ти в цій роботі проголошення цього голосу труби,
проте ревність і вірність цих свідків є для Гієрар
хії вірним знаком, що їх установи в близькій буду
ччині мусять впасти (Фил.1:28). Вони не бажають
чути це застереження, а тому вони обернули свою
злість проти тих, яких Господь вживає для прого
лошення Його вістки остороги.
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Але по якій причині взагалі потрібно підніма
ти тривогу? Тому що “день Єгови наближається і
є вже близько”. Бог Єгова завжди освідомляє і зас
терігає наперед, ніж Він починає діяти, щоби ті,
які бояться Його, належним чином могли піти по
правильній дорозі і знайти місце безпеки: “Зазда
легідь біди розумний стережеться, простак іде со
бі байдужим, і бідує”– Прип. 22:3.
День Єгови почався в 1914 році, коли Він ви
висшив свого царя на царський престол, тому це
тепер вже близько і досягне свого вершка в час
битви великого дня Бога Вседержителя. Тепер ви
конується Його “дивовижна робота”, щоб повідо
мити всіх про Його замір, щоби не було ніякого
сумніву що це робота Єгови. Коли Його “диво
вижна робота” буде завершена після цього
негайно
наступить
Його
“дивовижний
акт”.
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Для “християнства” тепер є день темряви. Бог
Єгова через свого пророка зробив наголос на
прихід цього дня темряви, але релігіоністи не
звернули уваги на слово Боже і покладалися на
свої власні думки і думки інших людей, які були
перед ними і яких вони називають “отцями” свої
ми. Подібно до цього і всі їх союзники люблять
поступати таким же чином. Відносно цього дня
Бог Єгова говорить вустами свого пророка: “Той
день темний та мрачний, день хмарний і смутний
; мов уранці зоря, розкидається нарід скрізь по го
рах; безліч його, нарід сильний, якого не бувало з
давніх віків, та й не буде через довгі роди”– Йоіла
2; 2.
Ці слова відповідають в точності фактам, які
можуть спостерігати всі ті, які беруть до уваги
слова Божі. Говорячи устами свого пророка, Бог
Єгова сказав про цей день:“... день Господень є
день темряви, а не день світла”, для релігіоністів і
всієї організації сатани. Потім Господь описує, як
поступають люди того дня, коли вони оточені
темрявою і не мають світла: “Се все одно, що від
лева б утік хто, та на ведмедя наскочив, або, прий
шовши в домівку, об стіну обперся рукою, а гадю
ка його вкусила. Хіба ж бо День Господень не тем
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рява, а світло? Ні, він – пітьма, нема в нім прос
вітку” – Амоса 5:18–20.
Релігійні торговці і практикуючі релігію не
знайдуть дороги до втечі. Що б вони не робили,
Господь виявить їх і постарається про те, щоб від
дати їм належне (Ерем. 25:35). “Не далеко вже
великий день Господень, близький сквапно
надходить: уже чути голос дня Господнього. Гір
ко заголосить тоді й сам невмірака! Днем гніву бу
де день той, днем смутку й тіснечі, днем розбурю
вання й пустошення, днем мраки й темряви, днем
хмари й мгли. – Се день гучання труби й воєнного
крику проти утвердженого міста й його башт висо
ких”– Соф. 1:14–16.
Такий є стан, в якому тепер знаходяться воро
ги Божі. Вони не в змозі будуть уникнути темря
ви: “Але він потопною водою розіб’є до підвалин
Ниневію; і за ворогами його поженеться темрява
(Наума 1:8). В добавок їх внутрішньої і духової
темряви яка прийшла на релігіоністів, Господь
ще посилає свою армію “сарани”, яка завдавала і
продовжує завдавати шкоду тим із світу сатани,
так як армія сарани в Єгипті приносила шкоду
тим, хто був проти Єгови і проти Його людей: “І
напала сарана на всю землю Єгипетську, і посіла
вона по всіх займищах Єгипетських, тьма тьмою.
Доти не було такої сарани, і потім не буде такої. І
вкрила лице всієї землі, так що земля почорніла,
та й пожерла всю траву земну й усі плоди на дере
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вах, що позоставались од граду, і не зосталось ні
чогісінько зеленого на дереві або на траві в полях,
по всій землі Єгипетській”– 2 Мойс.10:14,15.
Ці пророцтва в даний час сповняються на
“християнстві”. Це той час, про який говорить
Бог Єгова, час темряви для ворога, а час світла
для тих, які люблять Бога і служать Йому вірно.
Відносно цього Бог Єгова говорить через свого
пророка: “Встань, заясній, Єрусалиме; зійшло бо
світло твоє, і слава Господня зійшла над тобою.
Ось бо, – темрява вкриватиме землю, й поморок
– народи; а над тобою засияє Господь, і слава Йо
го явиться над тобою”– Іса. 60:1,2.
Світло з храму збільшується з кожним днем і
радує серця тих, які посвячені Єгові і Його царст
ву, а тому хоча ворог і знаходиться в темряві, тим
які люблять Бога Єгову і які вірно служать Йому,
тим дано збільшаюче світло, і разом із збільшен
ням цього світла збільшується також і їх радість.
“Стежка праведних — се та зоря, що зорить рано
вранці, і світить ясніше т а ясніше аж до повного
дня. А путь безбожників – темна темрява; вони не
знають, де їм доведеться спіткнутись (Прип.4: 18,
19). Релігіоністи знаходяться в темряві тому, що
вони відкинули слово Боже. Релігіоністи не ві
рять слові Божому, а внаслідок того вони йдуть
по дорозі протилежній закону і пророкам Гос
пода: “Звертайтеся до закону та до обяву. А во
ни,– як не так говорять, як там сказано, то нема в
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них світла (Ротердам переводить; нема сходячого
дня) – (Іса. 8:20). Тепер настав той час, коли лука
ві духи тримають під своєю властю правителів
цього світа (Ефес. 6:12). Нині настав день, коли са
тана прикладає свої останні зусилля у відчайдуш
ній спробі знищити весь рід людський.
Нині є “день хмар”, котрий означає 1) присут
ність Господа Ісуса Христа (2 Мойс.3:21; 2 Мойс.
19:9,16; Мат. 26:64; 1 Сол. 4:17; Одкр.1:7; і 2) час
горя і тривоги, котрий сповіщає про наближення
бурі Єгови на Його ворогів.
В теперішній час темряви над ворогами, Гос
подь велить сияти своєму світлу над “іншими вів
цями”, коли Він збирає їх до себе і потішає їх: “Як
вівчар провіряє свою отару, коли вона була роз
біглась, так і я провіряю вівці мої, й приверну їх
назад з усіх тих місць,куди вони хмарного дня під
темряву були порозбігались” (Езек. 34:12). В ран
ній час, коли світанок видніється на горах, світло
сонця приховане, то так само відбувається з воро
гами в наші дні. Слава царства з’являється для
вірних, але релігіоністи не мають ніякого світла.
У цьому стані темряви над ворогом з’являється
“великий народ”, який великий по тій причині,
що Бог Єгова вживає його, щоб він мав участь в
Його “дивовижній роботі”, „великий народ і силь
ний (смілий) народ” (Йоіла 2:2). В Йоіла 1:6 вони
названі “народ”. В цілковитому сповненні цієї час
ти пророцтва вжито слово “люди” по тій причині,
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що люди Божі, які вибрані ради Його імени, тепер
приходять подібно рою сарани, щоб проголосити
про ім'я Єгови. Вони не є великі самі в собі, і нема
в них славного імені або влади, рівно і не
вважаються важними і такими що мають велике
значення, і не ставлять себе високо серед людей.
Проте, вони великі внаслідок того діла, яке вони
виконують і внаслідок тих своїх дій, через котрі
вони знаходять доступ до сотень мільйонів людей
і передають до їх рук сотні мільйонів примірни
ків, в яких є поміщена вістка про царство. Ці лю
ди, яких вибрав Єгова ради свого імени є сміливі
по тій причині, що нині настав день Господнього
суду і Його свідки повинні бути сміливими, щоб
цим показати свою любов до Єгови (1 Йоана 4:17
,18). Це однак не означає, що вони грубі, але це
означає, що вони не бояться жодного сотворіння,
а бояться єдино тільки Бога.
Те, що досягли свідки Єгови в останні роки, є
великим в очах багатьох людей. Як про це про
рок говорить: “Ніколи не було подібного цьому”
Те ж саме було сказано щодо роїв сарани в Єгипті
(2 Мойс. 10:14).
Ніколи ще не було так широко поширене видав
ництво правди слова Божого, як протягом мину
лих років, і це правда тому, що це встановлений
Богом час і це Його робота. З 1921 року до 1931
року свідки Єгови передали до рук людей книги і
брошурки загальним числом в 110 565 401 экземп
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лярів. З 1931 року та робота, яку виконують свід
ки Єгови, ще збільшилась. Вість передавалася
при помочи сотень радіо–станцій кожен тиждень і
в певні години, при помочі міжнародних об’єдна
них радіо-станцій. Тисячі голосо–апаратів і фоно
графів уживаються для того, щоб сповістити цю
вість і безплатні рекорди передані в руки бага
тьох мільйонів людей, а до кінця 1939 року видан
ня Товариства (книг і брошур), переданих в руки
людей, перевищили числом 309.000.000, причому
книги ці були видані на більше ніж 70 різних мов.
Нічого подібного ще не бувало у всій історії людст
ва. Це було досягнуто завдяки силі Всемогучого
Бога і Ісуса Христа. Це розповсюдження літерату
ри і робота свідоцтва не є релігійний рух, але ви
давництво слова Божого і це виконується по при
казу Бога. Коли дивна робота голошення закін
читься, то вона ніколи вже не повториться, тому
що не буде для цього вже ніякої потреби, а тому
пророк говорить: “Та й не буде через довгі роди”.
Ця “дивовижна робота” виконується ради оправ
дання імені Єгови, а після Армагеддону всі дихаю
чі сотворіння прославлятимуть ім’я Єгови, бо
ім’я Його тоді буде повністю оправдано і не буде
вже потреби повторяти цього.
З часу початку “дивовижної роботи” Єгови, ця
робота поступала із зростаючим завзяттям або жа
ром. Воїнство Боже, яке уподоблене роям сарани,
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з’явилося одночасно з трубленням п’ятої труби,
про яку говориться в Одкр.9:1-12.
Ця п'ята труба почала трубіти в 1926 році в ча
сі конвенції народу Божого в Лондоні, Англія. У
той час “християнство” вже стало винним за
переступи з причини “гидоти спустошення”, вста
новивши диявольську організацію, яка стверд
жує, що вона має право управляти світом (Дан.
8:13). До 1926 року вже був виголошений ряд
трубних звуків тривоги, про які говориться у во
сьмій, дев'ятій і одинадцятій голові Одкриття. І в
той час, тобто з 1922 до 1926 року, проводилась
деяка робота, яка предсказувала прихід “сарани”.
Ця робота описана в Одкриттю 16:1–9 як “казні”.
Ці казні або муки розігрівали релігіоністів, що бу
ло подібно до полум'я вогню. Говорить пророк
Йоіл 2: 3: “Поперед його –огонь пожираючий, а
позад його – полум’є палаюче; поперед його земля
мов би сад Едемський, а позад його – пустиня
порожня, і нікому не буде рятунку від його”. Це оз
начає, що прихід армії “сарани” був пожираю
чим полум'ям правди для релігіоністів. Це прого
лошення правди навело страшну спеку над релі
гіоністами, які тоді почали бачити, як згорають їх
пасовища від цієї спеки. Потім, коли “дивовижна
робота” буде закінчена, прийде спустошливе по
лум'я Армагеддону і завершить цю роботу. Після
1922 року почалося організоване і успішне свідо
цтво з боку вірних слуг Божих, після того, як Ісус
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Христос зібрав признаних Ним в храм і помазав
їх, і ця робота має продовжуватися до самого за
вершення „дивовижної роботи” Божої, після
котрої негайно прийде Його “дивовижний акт”.
Тому, ще до приходу „сарани” була наведена спе
ка, а за “сараною” буде горіти пожираючий во
гонь. “Як огонь ліси пожирає, і як полумя гори за
палює, так ти гони їх (ворогів Божих) вихром
твоїм і бурею – хуртовиною, злякавши, змети їх!”
– Пс. 83: 14, 15.
Бог Єгова помістив цю молитву в святому Пи
санні, щоб її вимовляли Його вірні свідки, і щоб
вони це робили згідно Божої волі. Бог почує цю
молитву по волі своїй. Інший пророк Бога Єгови
описує в символічних словах піддання „християн
ства” спустошливій спеці і вигублення пасовищ
його: “І скажи до полуденного гаю: Слухай слова
Господнього: Так говорить Господь Бог: Ось, Я
запалю в тобі огонь, що пожере в тобі всяке зеле
не дерево й усяке дерево сухе. Не погасне палаюче
полумя, й погорить у йому все від полудня та й до
півночі. І всяке тіло вбачатиме, що я, Господь,
запалив його, і він не погасне”– Езек. 20: 47, 48.
Дія палячої спеки і робота сарани над “хрис
тиянством” є описана словами: “Поперед його
земля, мов би сад Едемський”, що вказує на стан
до 1922 року. Протестантське духовенство і їх
союзники виступали з великим піднесенням за
Лігу Народів, як за “політичний вираз царства
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Божого на землі”. У той час коли була заснована
ця ліга, Римо Католицька Гієрархія вилізла верхи
на старого “звіра”. Духовенство передбачало ве
лике релігійне відродження після світової війни, і
у зв'язку з цим релігіоністи прагнули пустити цю
справу в хід. У 1919 році пустили в хід Міжцер
ковний світовий рух по зближенню протестантсь
ких церков в Америці. Як мінімум, вони спробу
вали пустити цю справу в хід. Були зібрані великі
суми грошей для підтримки цього руху і в зв'язку
з цим поле перед релігіоністами здавалося весе
лим, подібним до саду. 1919 року, весною, була ор
ганізована національно – католицька конферен
ція благополуччя. Фашизм підняв свою голову в
Італії в тому ж році, і у той час Ватикан, в пошу
ках за знарядом, призначеним ніби то для бороть
би проти більшовизму, але насправді щоб вико
ристати його проти вістки о царстві Божім, вхо
пився за фашизм, як за бажаний знаряд.
Незабаром після того фашизм відновив папу в
його світській власти і Гієрархія стала великою
політичною машиною. Якийсь час перед тим Ри
мо Католицька організація була, як описує про
рок “забута блудниця” теперішнього Тиру. У тих
днях відсвіження, стара пані прибравшись поча
ла знову виспівувати свої улюблені пісні, прагну
чи спокусити інших і добитися прихильності
своїх колишніх політичних і комерційних любов
ників (Іса. 23:15–17). В лютому, 6-го числа 1922
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року кардинал Ратті був вибраний папою і біля
того самого часу Муссоліні захопив владу в Італії.
Тому у той час “поле”, тобто народи землі, здава
лося релігіоністам вельми багатообіцяючим, по
дібно до саду веселости, і вони поглядали на це і
називали це “садом Господа”, і релігіоністи в той
час відчували себе і поступали так, як ніби то
вони мчали на верху хвилі вселенної. В очах релі
гіоністів в той час здавалося, що немає ніякої
причини турбуватися про те, що роблять свідки
Єгови. Правда, релігіоністи вважали цих свідків
товпою “чумної зарази”, проте не боялися їх, що
вони могли би їм щось зробити. Релігіоністи уяв
ляли, що їм вдалося вбити цю роботу свідків
Єгови під час світової війни, а тому релігійні
вожді засіли високо і були безпечні. Але в той же
самий час свідки Єгови, по милості Господа і під
безпосереднім керівництвом Ісуса Христа в храмі,
почали оживати і відновлювати свою роботу. У
встановлений час воїнство Єгови
було в
готовності і Він післав їх, подібно до хмари сара
ни. Це було початком дійсної діяльності, коли
свідки Єгови рушили вперед, будучи належним
чином організовані, а тепер, коли „сарана” Гос
пода є діяльна вже декілька років, поля релігіо
ністів виглядають місцем спустошеним: Тому Гос
подь через свого пророка говорить:„А позад його
– пустиня порожня, і нікому не буде рятунку від
його”.
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Діяльність “сарани” Господньої і сповіщення
присудів Божих проти всякої релігії, а особливо
проти так званої “християнської релігії”
відкривають, що релігія є лож і обман і сіть дия
вола. Чесні люди на землі, дізнаючись про правду,
дивляться на релігію, як на річ спустошену і по
рожню, як на сіть і шкідників суспільства, і вони
бачуть, що релігія знаходиться під спустошуючою
дією суду Божого. Вірні свідки Єгови не були
прихильниками ні до однієї релігії, а сповіщали
сміливо, по приказу Бога Єгови, що ціль всякої
релігії є зневажити ім’я Всемогучого Бога, і що ре
лігія є витвір диявола, щоб відвернути людей від
Бога. Проповідування правди було направлене
проти всіх цих ворожих організацій і “нікому не
буде рятунку від його П.В.”. Навіть всесильні
високопоставлені особи Римо Католицької Гіє
рархії не в змозі були пройти мимо цього, не замі
тивши. У 1933 році з великим задоволенням і шу
мом з боку католицьких організацій і їх політич
них союзників оголошений був так званий “свя
тий рік”, ціллю котрого було відновити в умах лю
дей “сад Едемський” і показати релігію подібну
як цей сад. Але тоді Господь за допомогою свого
воїнства “сарани” зірвав маску з релігії, і з того
часу люди добре свідомі про те, що релігія від дия
вола і що релігія противник і запеклий ворог
християнства. Подібно до цього і фашизм, націо
нал–соціалізм і комунізм були показані, що вони є
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знаряд диявола, і що Римо Католицька Гієрархія
над ними їде верхи, як їх духові радники. Люди
дізнаються, що метою цього несвятого об’єднання
є управляти світом замість царства Божого під
управлінням Христа. Люди бачать, що релігіоніс
ти поставили “державу” вище Бога Єгови і Його
царства.
Кого вжив Господь для того, щоб викликати
це опустошення на полях релігії? Він вжив для
цього своїх вірних слуг, які діють неухильно під
провідництвом Ісуса Христа. У всіх цих зусиллях,
що робляться армією “сарани” Господньої не
застосовується ні фізичне ні тілесне знаряддя. Це
в точності відповідає пророцтву. Не було ні одно
го випадку фізичної дії, знищення будинку, майна
або людини. Сарана не діє таким чином. Свідки
Єгови, діючи під керівництвом свого Голови Ісу
са Христа, піддали світлу і спеці фальшиві вчен
ня людські, винайдені дияволом, якими користу
ються його агенти, щоб зневажати ім’я Бога і
тримати людей в темряві.
Для подальшого заохочення вірного останка і
їх співтоваришів, Йонадабів, або “інших овець”
Господніх, Господь через свого пророка дає док
ладний опис тих, які становлять Його воїнство і
які уподібнені сарані: “З виду вони – мов ті коні
дужі, а скачуть, як їздеці” (Йоіла 2:4).
Коні символічно представляють військові
знаряди, як написано: “Коні, приготовані до вій
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ни” (англ. перев.). Таким чином показані в образі
вірні свідки Єгови, які по приказу Господа пос
тупають в роботі Його вперед, не затримуючись
ні перед чим. У сарани подовгувата голова, яка
трохи нагадує голову коня, і сарана користується
цією головою: “А порода сарани наче то коні, при
готовлені до війни, а на головах її наче вінці подо
баючі на золото, а лиця їх – як лиця людські”–
Одкр. 9:7.
Сарана неустрашима, а також коні не бояться, тому подібно до них уподоблені свідки Єгови:
“Хіба то ти дав коневі силу й прикрасив шию його гривою? Чи можеш його спудити, неначе сарану? Хропіт ноздер його будить страх”– Йова
39:19,20). Великі релігійні вожді і їх союзники
стараються настрашити свідків Єгови, так щоб
вони підкорялися їм, і змушують їх припинити
свою роботу свідоцтва, але вірні слухають Господа і покоряються Господу Ісусу Христу, який їм
говорить: “Не бійтеся їх” (Мат.10:26,28). Сарана
подібна до коня, що прямує в бій, і таким же чином свідки Єгови з боєм йдуть вперед, не дивлячись на все противенство:“З небезпеки він (в бою)
сміється, не подається й перед мечем, на бік не
одвернесь” (Йова 39: 22). Свідки Єгови люблять
Бога і Христа, а “...звершена любов геть виганяє
страх” (1 Йоана 4:18). Вони знають, що прямують
в бій, де їх чекає запекле противенство, але Бог
дає їм упевненість в приказі, яке Він дав Еремії:

188

РЕЛІГІЯ
„Не бійся їх! Оце ж підпережи бедра твої, рушай і
говори до них усе, що накажу тобі; не страхайся
перед ними, щоб я не покарав тебе в очах у них.
Се вчинив я тебе днесь неначе утвердженим замком і залізним стовпом та мідяною стіною на всю
оту землю, проти царів Юдейських, проти князів
їх, проти сьвященників проти народу землі сієї.
І хоч вони будуть воювати проти тебе, та не поду
жають тебе; я бо з тобою, говорить Господь, щоб
ратувати тебе”–Ерем.1:17–19.
Кращий переклад слів цього тексту в останній
части цього вірша в пророцтві Йоіла читаємо: “І
як бойові коні, так будуть вони бігати” (Йоіла 2:4
– перев. Ротердама). Вони бігають по всіх напря
мах, виконуючи свою службу. Вони не тікають з
бою, але по велінню Господа вони збільшують
стрімкий біг свій. “...кінь, що кидається в бій”
(Ерем. 8: 6). “...коні ж його швидші над орли...”
(Ерем. 4:13). Починаючи з 1939 року свідки Єгови
ще більш підсилили свій стрімкий рух і сміли
вість їх збільшилася у виконанні „дивовижної ро
боти.
Деякі з тих свідків, які вже переступили поріг
сімдесяти літ, збільшили свою діяльність навіть
більше від інших, досягнувши навіть сімдесяти ро
бочих годин в місяць. Деякі ж на перших порах
вважали для себе неможливим носити з собою фо
нограф, але тепер вони навчилися тому, що ця
ноша легка, коли це робиться на служення царю.
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Подібно до бойових коней, вони йдуть в бій з
радістю. Якщо хто бажає озиратися позад себе і
хоче рухатися помаленько вперед, то хай він це
робить. Всі ті, які дійсно люблять Бога, поступа
тимуть так, як це по їх розумінні якнайкраще
відповідає волі Бога відносно них, і якщо вони
можуть збільшити число робочого часу, то вони
це з радістю робитимуть.
ОПИС
В символічних словах Господа даний ясний
опис вірних свідків відносно того, хто вони і в чо
му не може бути найменшого сумніву. Господь та
кож описує гармонійні дії тих, які становлять
часть Його видимої організації, і в цьому полягає
ще подальший доказ, що всі вірні живуть разом і
діють спільно в мирі, маючи завжди в умі лише
одно – оправдання імени Бога. Свідки Єгови показані небоязливими перед владою людською і
владою диявола, і що вони стрімко йдуть вперед,
будучи діяльні в служенні Бога Єгови покоряючись з Його заповідям: “Скачуть по верхах гір із
гуком, наче від возів, із тріскотом полумя огненного, як солому пожирає,– се нарід потужний, се
до бою готовий”– Йоіла 2:5.
Подібний опис є Одкритті Ісуса Христа відносно земної части воїнства Господнього: “І мали
броні (панцири), наче броні залізні; а шум крил
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їх, наче шум возів, коли багато коней біжить на
війну” (Одкр. 9:9). Рух величезного рою сарани є
надзвичайно шумний, але це шум гармонійний.
Як це є в прообразі, так це є і в дійсності. Діяльне
і узгоджене просування вперед свідків Єгови тепер проводиться вже якийсь час, і те що ними
зроблено, було зроблено відкрито і чесно. Коли
духовенство притісняє в одній громаді кого небудь з піонерів, туди негайно прямує цілий рій і
очищають громаду. Пінери привертають увагу
людей до імені Єгови і до того, що царство Його
тепер настало, і що воно є єдиний засіб для принесення людям світу, миру, благополуччя, життя
і щастя. Рух їх подібно до гармонійного співу. Вони застерігають людей, указуючи на те, що в близькій будуччині вибухне битва Армагеддон. Вони
виконують свою роботу систематично і в добре
впорядкованому методі, і ділання їх і застережен
ня подібні приближенню воєнних колесниць, поспішаючих до битви. Це воєнна організація Бога
Єгови, невидима часть якої швидко наближається, щоб знищити лицемірне і невірне “християнство, і ця невидима часть виконає фактичну роботу знищення, тому останок йде вперед і сповіщає
людей про цей факт. Велика організація Бога, подібна до величезної і непереможної колесниці,
якій опиратися неможливо, з чотирма величезними колесами, описана пророком Єгови Езекеїлом, яка рухається вперед і крушить все на своє
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му шляху (Езек. 1голова; Езек. 43:1–3) Просування вперед армії сарани Господньої поражає страхом серця релігіоністів, тому що це для них знак
їх близького знищення – Фил.1:28.
Слово “гори” вжите в п’ятому вірші пророцт
ва, показує символічно правлячі організації “хрис
тиянства”. Ці організації прагнуть перешкоджати
роботі “сарани” Єгови, і вони вдаються до різного
роду способів, щоб досягти своєї безбожної цілі.
Проте це противенство з боку правительств, не
стримає свідків Всевишнього і не злякає їх і не
примусить їх підкоритися. “Дивовижна робота”
Бога повинна бути виконана і Бог постарається
про те, щоб робота була виконана згідно Його во
лі. На протязі останніх років посвячені Богу і Йо
го царю люди повністю пізнали, що Бог і Христос
єдині вищі власти і що всі християни повинні по
корятися Богу і Христу незалежно від противенс
тва людей і сотворених людьми правительств
(Рим.13:1). Вірні апостоли оповістили про цю до
рогу і вірні послідовники Христа тепер йдуть по
цій дорозі (Дії ап. 5: 29). У недавно минулому ко
роткому часі “мале стадо” Господніх свідків було
розсипане із – за нападів релігійних вождів і зем
них правительств. Жоден з релігіоністів не нада
вав їм ані найменшої прихильності.
Дуже часто виникають пожежі, що знищують
скошені поля після засухи і спеки, і така пожежа
супроводжується сильним шумом. Подібно до цьо
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го і об'єднана діяльність свідків Єгови і їх співтоваришів здається релігіоністам “тріском вогненного полум'я, що пожирає солому”. Це є ця “дивовижна робота” Єгови, через яку Він дає осторо
гу про надходяче полум’я Армагеддону. Бог поло
жив свого духа на апостола Петра і він написав
про цей час наступне: “Нинішні ж небеса і земля
тим самим словом заховані, і на огонь зберігають
ся про день суду й погибелі безбожних людей.
Прийде ж день Господень, як злодій вночі; тоді не
беса з шумом прейдуть, первотини ж, розпечені
розтопляться, і земля і діла на ній погорять. Дожи
даючи й бажаючи скорого приходу Божого дня,
котрого небеса, палаючи, рунуть, і первотини, горючи, розтопляться” (2 Петра 3:7,10,12). Це ще
далі підтверджує пророк Малахія:“Ось бо, наста
не день, палаючий, як піч; тоді всі горді і безбожні
будуть, наче солома, й спалить їх той день, що настане, так що не зоставить із них ні кореня ні галуззя” – Малах. 4:1.
Відзначте слова в пророцтві Йоіла який описує
діяльність сарани: “ Се нарід потужний, все до
бою готовий”. Слово “се” показує, що ці слова
Йоіла не мають відношення до його днів, коли
сарана спустошувала поля, але що слова ці насправді відносяться до обдарованих розумом сотворінь і до організації людської свідків Єгови. Ці
останні не озброєні тілесною зброєю, але вони організовані і цілковито знаходяться під розпоря
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дженням великого Маршала, Ісуса Христа. Нині
настав той час, коли сатана і його зборище “пішов провадити війну з іншими (останком) насіння її”, організації Бога на землі (Одкр.12:17). Воїнство Господа, що знаходиться в бойовому порядку, не становить демократичної форми правління або організації, але воїнство це знаходиться
під контрольною владою і розпорядженням Господа Ісуса Христа, який є цар Бога Єгови і Його
великий Воєначальник, але воно становить ТЕО
КРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
Це підтверджується словами Одкриття Йоана,
котрі відносяться до цього воїнства під керівництвом Господа:“А порода сарани наче то коні, при
готовлені до війни, а на головах її наче вінці подо
баючі на золото, а лиця їх як лиця людські. І мають над собою царя ( Господа Ісуса Христа), ангела безодні (в яку Ісус Христос кине диявола);
ім’я йому по єврейськи Авадон (знищення зборища сатани), а по грецьки має імя Аполіон (губитель сатани і його організації) (Одкр.9:7,11).
Свідки Єгови, тобто “сарана”, не бояться жодних
сотворінь, тому що вони знають, що за ними стоїть Всемогуча сила Божа. Лиця кляси “вірного
слуги” є як “діамант, твердіші за кремінь”, і вони
зроблені такими Богом, який говорить, звертаючись до своїх свідків: “Не бійся їх (бунтівничих
релігіоністів), і не лякайся перед лицем їх” (Езек.
3:9). Не дивлячись на противенство сі вірні свід
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ки сміло поступають вперед виконуючи їх назначену роботу: “Побачать його люди, й затремтять,
– у всіх обличчя побліднуть”– Йоіла 2: 6.
Це має особливе відношення до Римо Католицької Гієрархії і до її союзників протестантських
докторів богослов’я і до жидівських рабинів. Ці
докази є підтверджені тим фактом, що всі вони
кричать і спільно діють, щоб спонукати політичну, законодавчу, юридичну і інші части правлячої
організації прийняти жорсткі міри проти свідків
Єгови. Та сама “сарана” (свідки Єгови) описана в
Одкриттю Йоана в наступних словах: “А з диму
вийшла сарана на землю, і дана їй власть, яко ж
мають власть скорпіони земні. І сказано їм, щоб
не шкодили траві земній, ані жодній зеленині, ані
жодній деревині, тільки одним людям, що не мають печаті Божої на чолах своїх. І дано їм, щоб не
вбивали їх, а щоб мучили пять місяців; а мука від
них, як мука від скорпіона, коли вкусить чоловіка. І шукатимуть в дні ті люди смерти, і не знайдуть її; і бажатимуть вмерти, і втікатиме смерть
від них – Одкр.9:3–6.
Бог дозволяє релігіоністам існувати і продовжувати своє діло на короткий час, в тім часі, коли
продовжується Його “дивовижна робота”, і Він це
робить для тої цілі, щоб вони могли прийняти
муки. Ці муки йдуть до них внаслідок того, що їх
“релігійні відчуття є порушені”, коли хто небудь
в їх присутності говорить про вість правди. Від
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носно лиць релігіоністів в єврейському тексті
сказано, що їх лиця “червоніють” від страху, коли вони бачать діяльність свідків Єгови і ту вість,
яку приносять ці свідки. У англійській уповажненій версії сказано, що лиця їх “бліднуть або темніють”. Пророк Божий говорить про жителів
Ниневії в наступних словах: “Зрабована, спустошена, розвалена вона, аж серце мліє, коліна трусяться; в кожного біль у поясницях, лиця у всіх
потемніли, (єврейський текст) (густо почервоніли)”– Наума 2:10.
Лиця духовенства тепер густо червоніють, коли їх відвідує хто будь зі свідків Єгови, і звичайно
ці священники починають говорити зневажливі
слова проти свідків Єгови, але їх зневажливі слова не стримують свідків Єгови, які сміливо продовжують йти вперед в своїй роботі, то релігіоністи починають розуміти, що це вірна ознака їх
прийдешньої загибелі і загибелі їх громадської
грабіжниці. Валтасар знаходився в такому ж стані, коли він побачив на стіні письмові знаки. Релігіоністи знають, що дійсно вони були зважені і
знайдені дуже легкими.
Бог Єгова через свого пророка предсказав спо
лучену і гармонійну діяльність вірних свідків, які
несуть людям вість про царство. Вони не є слабкі
духом, але сильні в Господі і в потузі сили Його:“Бігом біжать вони, бо сильні, вилізають на му
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ри, бо се воїни хоробрі; кожний прямує своєю дорогою, з дороги не зверне” – Йоіла 2:7.
Ревні не задовольняються тим, що проводять
де кілька годин в службі Господній, але вони негайно з готовністю беруться за цю роботу при кожному можливому випадку. Вони нападають в
силі Господа, і Єгова, через Ісуса Христа продовжує опікуватися ними, забезпечуючи їх всією необхідною силою. “Тільки хто на Бога вповає, в
того сила відновлюєсь; підніме крила, як орел,
побіжить і не вмучиться, піде і не втомиться”–
Іса. 40; 31.
Вірні і ревні чують прикази Господні, і спішать покорятися: “Піду дорогою твоїх заповідей,
коли зробиш простір серцю мому” (Пс. 119: 32).
Давид був прообразом Ісуса Христа і членів Його
тіла і Давид написав цю псальму, яка тепер є
пристосована до свідків Єгови. “Ти, мій Боже, у
мене за світло, ти світиш мені й у темноті, ... з тобою звойовую військо хоробре..., з тобою злізаю
на мури високі – 2 Сам. 22: 29,30.
Вороги царства Божого, які ховаються за своїми політичними і юридичними стінами, прагнучи знайти захист за ними, зрозуміють, що ці стіни неспроможні захистити їх. Свідки Єгови не зупиняються, але, за словами цього пророцтва “вони залізають на стіни подібно до воїнів”, і продовжують йти не дивлячись на стіни. З того часу, як
люди Господні побачили і оцінили ТЕОКРАТИЧ
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НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, вони скоро зорганізувались і навчилися, і тепер вони діють у порядку і
без страху. Подібно до сарани вони не зупиняються перед високими перешкодами, але підіймаються на них і переходять через них, продовжуючи
йти вперед.
Релігіоністи збудували свої стіни і укріпили їх
політичними і комерційними методами, і знаходя
чись за цими стінами вони стараються тримати в
своїй власті загал людей, які до сього часу підтри
мували їх організацію. Тепер Єгова посилає свої
рої сарани, які не затримуючись виходять на ці
стіни і проходять через них з вісткою про визволення. Таким чином Господь через своїх свідків
“ув’язненим відчиняє темниці” Іса. 61:1.
Релігіоністи бояться сарани.
Кожен, хто належить до класу “вірного і розумного слуги” знає, що приказ Господа, який відноситься до нього, призначає йому виконати пев
ну роботу, а тому він йде вперед, виконуючи свою
роботу, докладаючи всіх зусиль у всьому, що є в
його силах зробити, і не мішається в справи своїх
товаришів. Він знає, що сам по собі, як людина,
він не має в собі сили, а тому він не стає гордим і
зарозумілим. Він розуміє і усвідомлює, що сам по
собі він лише малий і незначний, але що він сильний в Господі, подібно до того, як говориться в
описі про “сарану”, де сказано, що “вона мала ...
але мудра”. Подібно рою сарани всі ці вірні
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йдуть вперед, як одна тісно згуртована група воїнів: “А ось чотири малі на землі, що мудріші над
мудрих ... У сарани немає царя, а вся вона, мов
військо, полками виходить” – Прип.30:24, 27.
Гієрархія і її союзники, які всі є ворогами царства Божого, прагнуть нарушити єдність і гармонійну дію свідків Єгови, однак вони не в змозі цьо
го досягти. Тому пророк Божий говорить щодо
цієї вірної і ревної “сарани”: “Вона... не зверне з
дороги своєї” (перевід Ротердама). Саме так повинні поступати ті, які належать до класу „вірно
го і розумного слуги” (Фил. 3:13). Це є одна річ
відносно них, виконувати Богом дані заповіді. На
них можна сполягати, вони постійні, на них можна понадіятися. Вони знають, що Бог Єгова і Ісус
Христос є їх учителі і проводарі і що їм, як слугам
Господа треба з радістю покорятися. “...очі твої
будуть бачити вчителів твоїх, і уші твої все будуть чути впомин їх позад тебе: ось дорога, простуй нею! Якби ви (не) схибли вправо, чи (не) схиб
ли вліво” Іса. 30:20,21.
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З’ЄДНАНІ СЛУГИ
В наші дні це важливе питання ставиться ребром, бо тепер настав час, коли Єгова виконує
свою “дивовижну роботу”, інформуючи людей
про те, що релігія від диявола, і що релігія є спосіб диявола щоб обманути людей, і що релігія при
речена на повне знищення в близькій будуччині.
По цій причині, тепер так багато людей доброї во
лі до Бога виходять і відкрито заявляють, що вони проти релігії і за царство Боже під управлінням Христа. Ці люди ясно бачать, що свідки Єгови не беруть участь в боротьбі проти людських
сотворінь, але що вони виконують і несуть вперед
благу вість, проголошуючи вістку Божу згідно Йо
го заповідей. З цієї причини люди доброї волі до
Бога спішать приєднатися до помазаного останка
в цій “дивовижній роботі”. Всі ті, які знаходяться
на стороні Єгови і Його царя, повинні стояти міцно разом і діяти в згоді спільно, тому що у них є за
гальна ціль і спільні інтереси, а саме, служити Бо
гу і Його цареві і отримати признання Господнє.
Диявол і всі його агенти, а особливо релігія і релігіоністи, повстають проти Бога і противляться
свідкам Єгови і їх співтоваришам.
Вже давно тому Бог Єгова через свого пророка
Йоіла зробив наголос на гармонійну діяльність і
поступ вперед своїх вірних людей на землі. Господь показав, що Його помазаники і їх співтова
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риші стоятимуть разом рамя в рамя в своїй роботі царства. Господь уподібнює своїх вірних помазаників до “сарани” (Йоіла 1:4;2:25) і називає їх
“військо Моє”, у котрого немає земного царя, але
які знаходяться під керівництвом Христа, свого
небесного царя. Вірні і лояльні Богу, що знаходяться нині на землі, не потребують земного видимого царя або правителя. Вони всі знаходяться
в повній єдності, що означає, що вони всі одно і
що Христос є їх провідник і голова. Ісус Христос
відкрив релігію показавши; що вона від диявола,
і Його вірні повинні слідувати за своїм провідником і головою. Відзначте тепер пророцтво Йоіла,
яке показує гармонійні дії вірних слуг Єгови, які
слідують за своїм Царем всюди, куди б Він не
йшов: “Один одного не тисне (не будуть боротися
один проти другого – переклад Ротердама), всякий пильнує путя свого, а впаде хто на списах,
так і се не шкодить”– Йоіла 2: 8.
ДІЯЛЬНІСТЬ
Вони не мають ніякої причини боротися один
проти одного. Якби вони були знайдені такими,
що борються один проти одного, то це було б остаточним доказом того, що вони не служать Богу
і Його царю. Вони йдуть вперед в повній єдності.
Вони не покидають свої ряди, але йдуть разом.
Вони не втручаються в справи своїх товаришів,
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так само і не втручаються в те, як кожен виконує
покладений на нього обов’язок. Кожен з них знає
своє призначене місце і свій обов'язок і кожен рев
но прагне у вірності служити там, де він поставлений. Всі залишаються в мирі Божім і підтримують повний мир і згоду між собою, абсолютно
таким чином, як Бог передбачив, що Його вірні
повинні робити (Пс.122). В англійській поправленій версії: “Вони проламуються крізь списи, й не
відхиляються від свого шляху”, а Ротердам переводить так ці слова: “Хоч би вони впали серед
зброї, вони все ж таки не зупиняться”. Відмітьте
тепер незаперечні факти згідно з цим і сповнення
цього пророцтва, яке вище наведене. Законодавчі
установи видають закони з метою зупинити роботу свідків Єгови. Озброєні владою прислужники,
діючи на вимогу релігійних вождів, накладають
покарання на свідків Єгови, нападають на них,
б'ють їх, кидають їх в брудні в'язниці, фальшиво
звинувачують їх в злочинах, і жорстоко поводять
ся з ними іншими способами. Релігійні вожді нат
равлюють схильну до насильства товпу, щоб вона
нападала на свідків Єгови і, як предсказав Ісус,
свідків Єгови “...зненавидять усі народи задля
ім’я мого” Мат. 24:9). Але ніщо з всього цього не
зупинить поступу вперед вірних слуг Єгови. Вони
розуміють, що поручення і повноваження їм дано
від Всемогучого Бога і тому вони рішили твердо
покорятися Богу не дивлячись на те, що люди
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можуть казати або робити. Деякі зі свідків Єгови
піддаються жорстоким тілесним покаранням, і
деякі були фактично вбиті релігійними представниками сатани. Проте все це не стримує їх від поступу вперед в своїй роботі. Жиючі не плачуть і
не кричать, якщо хтось з їх товаришів –свідків
буває вбитий ворогом, тому що вони знають, що
вмираючи в вірності негайно перемінюється в
славну подобу Ісуса Христа. Жодна сила людська
або диявола не в змозі припинити поступ вперед
воїнства Єгови, яке Він уподібнює до “сарани”.
Вони твердо стоять за царя і за Його царство. Вони знають, що цар побідоносний. Вони рішили по
благій волі і милості Всемогучого Бога остатися
вірними при повному виконанні свого обов'язку.
Описуючи далі діяльність вірних свідків Госпо
дніх, пророк пише:“Ввихаються по місті, вилізають на мури, на доми, вломлюються в вікна, мов
ті розбишаки” – Йоіла 2:9.
Вірні і ревні свідки Єгови приходять до місць,
зайнятих агентами сатани, тобто в організації так
званих „церков” або релігійних установ, де знаходяться „в’язні”. Релігіоністи шляхом залякування і погроз вселяють страх в уми багатьох своїх
прихожан і тримають їх ув’язненими. Свідки Єго
ви спішать нести вістку царства цим в’язням,
щоб вони могли дізнатися про розпорядження Бога і могли втекти і знайти свободу й притулок в
місці безпеки. Свідки Єгови не тільки проголошу
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ють про царство і ім’я Боже, але вони роблять доб
ру роботу по відношенню до тих, які плачуть і зіт
хають із–за гидот, які практикуються в релігійних організаціях – Езек. 9: 4.
З’єднані елементи, що становлять видимих
правителів „цього злого світа”, споруджують стіну “Законності”, видаючи закони, що мають на ме
ті перешкодити, щоб ніхто не чув, що говориться
проти релігії. Вони видають закони і постанови,
що забороняють проголошення правди шляхом
вивісок і інші способи, чим вони намагаються
зашкодити свідкам Єгови. Але ці “стіни законності” не перешкодять свідкам Єгови і не змусять їх
припинити свою роботу, і ці свідки не страшаться
побачивши ці “стіни”. Знаючи, що Бог повелів,
щоб Його робота була виконана, і що Він дав
свою обітницю, що вороги не переможуть їх, ці
свідки поступають вперед, надіючись в простоті
серця свого на Господа і роблячи все що в силах
їх, щоб виконати те, що Він доручив їм робити.
“Вони вилізають на доми”. Вірні свідки Божі
йдуть від дому до дому, несучи вість про царство
всім жиючим в тих домах, не пропускаючи нікого, навіть і доми Римо Католицької Гієрархії, вони і там свідкують про царство, тому що Всевишній повелів їм це робити. “Вони вломлюються в
вікна, мов ті розбишаки”. Вони не грабують домів
і не вломлюються в них, але вони ставлять свої
фонографи перед дверима і вікнами і посилають
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вістку про царство безпосередньо в будинки і у
вуха тих, які бажають чути, і в той час, коли одні
охоче слухають, другі противлячись, змушені слу
хати. Сарана проникає в будинки людей і поїдає
політуру на меблям і навіть до певної міри саме
дерево. Подібно до цього вірні свідки Бога, уподібнені до сарани, приносять вістку про царство без
посередньо в будинки людей і вони знищують лак
на релігійних річах, що знаходяться в цих будинках, зокрема “свічки”, “святу воду”, і усувають
марновірство в умах людей, показуючи їм, що вче
ння, яких їх навчали, не більш як дерево, сіно, солома, які знищуються вогнем, і котрі не в змозі вс
тояти в вогні. Людям дається можливість чути,
що вчення про “чистилище” є тільки пугало, уста
новлене агентами сатани щоб страшити людей і
щоб можна було здерти з них тяжко заробленою
працею гроші. Таким чином звістка про царство,
завдає мук релігіоністам і духовенство знаходить,
що воно не змозі запобігти цьому. Тому вість при
ходить до них, як пише пророк, подібно до злодія,
що входить через вікна, і ця вістка є осторогою
для тих, які знаходяться всередині, що Христос
прийшов, і вони памятають осторогу Його слів, а
саме: “Ось іду, як злодій” (Одкр. 16:15).
День Армагеддону тепер дуже близько, і день цей
приходить на світ подібно до злодія вночі (1Сол.
5:2). Зрозуміло, Господь бачить зусилля з боку
релігіоністів що забороняють людям чути цю ві
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стку, але Господь сміється над ними і насміхається над тими противниками. Робота, яка нині виконується, є Божа “дивовижна робота”, і ніяка
сила не може стримати її. Бог закінчить цю роботу в свій призначений час.

Сатана, будучи викинений з неба і скинений
на землю, тепер діє зухвало проти Бога і проти
царства Його, бореться в відчаю проти тих, які
служать Богу Єгові, і він вживає всіх своїх злих
духів , намагаючись всіма можливими способами
перешкодити проголошенню царства. Тут, на землі тепер, відбувається боротьба за правду і боротьба ця ведеться проти блуду і ложних наук релігії, із – за цієї боротьби релігійні установи є потря
сені до самих їх основ. “Перед ними, бачиться,
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здригається земля, хитається небо, сонце і місяць
померкають, а світло зір гасне” Йоіла 2:10.
Видима організація сатани, релігійна, політич
на і комерційна, тепер знаходиться в стані страху
і трепету, і вся ця організація хитається і тремтить. Вожді цієї організації збожеволіли і приголомшені вісткою про царство Боже, й в своєму відчаї вони вдаються до всіляких способів, щоб зупинити цю вістку. Ворог намагався знищити роботу Господню під час світової війни, проте після
війни ця робота свідоцтва знову ожила і незабаром після того “дивовижна робота” почалася повним ходом – Одкр.11:11–13.
Господь тепер керує своїми вірними свідками,
і земні правительства виявляють ознаки свого
страху, видаючи закони і постанови з метою перешкодити діяльності свідків Єгови. У деяких об
ластях, що є поневолені, забороняється ввезення
вістки про царство у вигляді книг, фонографів,
звукових пластинок і журналів, проте свідки Єгови поступають вперед, розказуючи людям про
царство Боже, причому ці зусилля ворога привели лише до того, що щирі люди почали шукати
причини цьому противенству, і таким чином знаходять дорогу до втечі. Міста і держави видають
постанови, котрі спеціально призначені проти
свідків Єгови, і судді в деяких судах запалавши
від люті на сідалищах своїх говорили наступні
слова:“Ці свідки Єгови приходять сюди подібно
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рою сарани, не віддаючи ніяких почестей нашим
постановам і ніякої пошани нашим церквам”.
Деякі міста в штаті Коннектікут і Ню Джерсі є то
му вражаючими прикладами.
Побачивши нездатність поліції зупинити роботу свідоцтва, духовні особи тремтять від страху і
люті. А також трясуться диявол і його злі ангели і
вони злобно стараються зупинити роботу свідків
Єгови. Сатана і його зборище злих духів в возвишених місцях становлять “небеса”, що означає
невидиму часть, нині діючу на землі проти царства Божого і проти Його людей. Сатана і його анге
ли тепер ведуть війну проти свідків Єгови і їх спів
товаришів: “І розлютився змій (сатана) на жінку,
і пішов провадити війну з іншими насіння її (останком), що хоронять заповіді Божі, і мають свідчення Ісуса Христа” – Одкр. 12:17.
Ці тексти святого Писання і факти знаходять
ся в повній згоді між собою і з словами апостола
Павла в посланні до Єфесян 6: 12, які показують
в остаточному вигляді, що боротьба свідків Єгови
на землі ведеться проти диявола і його зборища
злих ангелів, і що ці злі ангели використовують
людські сотворіння, як видимих агентів своїх,
щоб здійснювати свою лукаву роботу противенства. Це повинно переконати кожну разумну люди
ну, і звичайно всякого пізнавшого правду, в тому,
що царство Боже під правлінням Христа є найголовніше зі всіх річей, тому що це царство зни
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щить організацію сатани, оправдає ім’я Єгови і
вкаже спосіб для спасення тих, які люблять спра
ведливість. Таким чином це знання повинно викликати в тих, які люблять Господа, піднесення,
так що вони бажають усилити свої дії, дбаючи
про інтереси царства і роблячи все що в силах їх,
щоб дати знати людям про царство.
“Сонце і місяць померкають, а світло зір гасне” (Йоіла 2:10). Коли кара сарани була над Єгиптом (2 Мойс.10:15) тоді „...вкрила лице всієї землі, так що земля почорніла, та й пожерла всю
траву земную й усі плоди на деревах...” Це позаобразне знищення нині виконується на “християнстві”. Видатні особи з духовенства і вожді їх стада
показані символічно словами “сонце, місяць і сяючі зірки”, бо гарячі прихильники серед прихожан рахують їх “світлом цього світа”. Проте тепер їх світло значно потемніло завдяки вістки про
царство Бога Єгови, яка проголошується Його воїнством, яке є позатипічною “сараною”. Господня
вістка правди інформує тепер чесних людей про
те, що їх надія не на релігійних вождів і не на вождів їх стада, але що єдина надія їх на Ісуса Христа і на Його царство. Ця правда гасить світло великих вождів “християнства”. Для чесних і щирих людей слова Бога Єгови відносно Ісуса Христа нині є великою втіхою: “І на ім’я його вповатимуть народи” (Мат.12:21 А.П.В.). Світові світи
ла втрачають своє світло і стають затемнені по мі
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рі того, як вістка про царство поширується. Навіть і політичні вожді, які, якийсь час сияли між
людьми, піддалися спокусливому впливу сатани і
звернулися до релігії, і тепер вони голосно кричать, вимагаючи “більше релігії”, тому що їх колишнє світло, як політичних вождів, зникає. Воїнство “сарани” Господньої посувається неухильно вперед, і в той час, коли темрява згущується
над світом і їх мудрецями, світло над людьми Божими продовжує посилюватися для їх великої радості.
Чи проводиться теперішній похід для слави
свідків Єгови? Ні! Жодним чином. Це вістка Божа і єдино тільки Йому належить честь і слава.
“А Господь загримить перед військом своїм гуком величним;бо се його – отта безліч війська, се
його волю виповняє отой могучий; бо то великий
і страшний день Господень, – хто видержить його?” – Йоіла 2:11.
Через Ісуса Христа і через свою ТЕОКРАТИЧ
НУ організацію Єгова посилає свою вість, оголо
шуючи всім сотворінням, що день остаточного об
рахунку вже близько. Це не є для хвали або возве
личення “сарани”, Його свідків, а для певної цілі,
щоб проінформувати людей, що Всемогучий Бог є
Єгова. “Сарана” не має ніякого земного царя, але
вона підкоряється своєму небесному цареві, Ісусу
Христу, котрий керує ними. Він невидимий для
людського ока, але Він керує і веде військо Все
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вишнього. Це “голос” Єгови, який висловлює Йо
го призначений і уповноважений Виконавець,
Ісус Христос (1 Сол. 4:16,17). “...Його військо є ве
лике”; тобто, дуже численне відносно обсягу віст
ки, яку Господь посилає а Його військо проголо
шує. Це голос Єгови і це є Його “дивовижна робо
та”. Він є дуже сильним і вживає своє військо
щоб виконувати свою роботу, не дивлячись на
противенство. Незабаром Він закінчить ту роботу
і доведе, що Він буде мати людей на землі, які зат
римають свою невинність до Нього під натиском
ворогів. Це день Єгови, “...великий і страшний
день Господень”. Перша часть дня Єгови зайнята
“дивовижною роботою” голошенням вістки Його
пімсти проти релігії і лицемірства, та проголошує
що Його царство є єдина надія для людства. Суд
проти світу почався і поступає вперед, тому на
роди тепер розділяються і все це повинно бути зро
блено до Армагеддону, а по Армагеддоні організа
ція сатани перестане існувати (Мат. 25: 31–46).
Ось яке питання тоді було висказане проро
ком: “...хто видержить його?”, тобто, хто зможе
затримати свою невинність і бути членом Божої
організації, чи то будучи останком, чи серед Гос
подніх “інших овець”? Це час великої проби для
всіх без виїмку, що згодилися чинити волю Божу.
Ті, хто видержить той день і докаже свою невин
ність – є ті, які мають повну віру і довіря до Бога і
Його царя, і хто йде вперед в послушенстві до Йо
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го приказів, незважаючи на противенство з боку
ворогів. Ці вірні люди тепер повністю оціняють
той факт, що їхня боротьба не є проти людських
сотворінь, не проти людей, тому що такі люди є
католиками чи протестантами, або євреями, або
такі що не вірять ні в що (вони не борються про
ти людської сили, чи людського правительства),
але їм противиться і нападає на них диявол і його
сили злих ангелів, а ті невидимі сотворіння
вживають людей, щоб виконувати свою злу робо
ту, а люди, яких вони використовують піддалися
впливу релігії і були спокушені сатаною. Робота
свідків Єгови “Його війська” – є коритися Богу і
возвеличувати Його ім’я, щоб люди могли дізна
тися про їх єдиний спосіб для спасення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЙОГО ЛЮДЕЙ
Багато століть тому за часів Його типічних лю
дей Ізраїля, Єгова висказав через Йоіла пророцт
во. Аж до цієї точки в пророцтві Бог говорить про
лицемірну релігію, і що Його заміром є знищити
релігію. Він знав кінець від самого початку, тому
у призначений час Бог повідомляє своєму народу,
з яким Він зробив угоду, про значення цього про
роцтва і яким є їх обов’язок в цей час. Через свого
пророка Єгова тепер звертається до тих, які зро
били угоду чинити Його волю і які йдуть по сто
пах Ісуса Христа. Попередження від Єгови до
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своїх завітуючих людей є, що вони повинні тепер
відложити все, що відноситься до релігії і віддати
себе повністю служінню Йому. “Та тепер ще
говорить Господь: Обернітесь до мене всім сер
цем в пості, в плачу й у жалі (Йоіла 2: 12).
Здається, що ця часть пророцтва взяла поча
ток свого виконання незадовго перед початком
Божої „дивовижної роботи”, тобто, між роками
1918 і 1922. Задовго до того часу Бог, через свого
пророка виповів свій присуд проти релігії і перед
бачив свою “дивовижну роботу”, і який буде нас
лідок для релігії. Його завітуючі люди, під час
“періоду Ілиї церкви” від 1878 до 1918 років і пе
ред тим, товаришували з релігіоністами і взяли ба
гато релійного формалізму і звичаїв. Їм було тяж
ко полишити те, чого вони не розуміли, що воно
було проти Бога. Але для них прийшов час, щоб
повністю відділитися від релігійних установ.
Ходячи з релігіоністами, стан завітуючих людей
Божих був таким, образно кажучи, що вони були
одягнені в забруднену одежу, цей бруд вони отри
мали від єдності з Вавилонською релігійною сис
темою, віддаючи честь високим сановникам у та
ких організаціях. Прийшов час на їх очищення і
Господь сказав їм: “І озвався сей і сказав до ін
ших (ангелів), що стояли перед ним: Поздіймайте
з його замазану одіж! А йому сказав: Дивись, я
зняв із тебе неправедність твою, й вдягаю тебе в
одіж святочну” (Зах.3:4).
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“Вогонь переплавителя” і “ луг (мило) прача”
виконали роботу очищення, коли Господь прий
шов в свій храм і почав судити (Мал. 3:1–3). Всі
ті, хто стояв перед Господом в храмі під час суду,
повинні були обов’язково взяти до уваги вищезаз
начене застереження, щоб відмовитися від всього,
що відноситься до світу і цілком навернутися до
Господа. Тому Єгова через свого пророка гово
рить: “Обернітесь до мене всім серцем”.
Перед тим, Божий завітуючий народ, старався
розвинути характер в такій звершеній формі, щоб
Єгова міг признати його; тобто, вони намагалися
прийти до звершеності своїми власними силами.
Вони були навчені і вважали, що християнин по
винен поводитися таким чином, щоб він міг отри
мати схвалення людей світу, які спостерігали за
ним; що він повинен визнавати державу за “вищу
власть”; та що він повинен бути обережним, щоб
не образити релігіоністів, а особливо високих
сановників в релігійних організаціях.
Оправдання імени Єгови не було знане тим з пе
ріоду Ілії, а царство було другорядна річ, на яке
треба чекати. Більшість з тих людей періоду Ілії,
чекали на свою переміну в воскресінні, коли вони
будуть забрані на небо, щоб “помагати Богу
відроджувати і управляти людьми ”. У назначе
ний час, Бог повідомив своїх завітуючих людей,
що такий напрям ділання не є властивим; що во
ни не повинні віддавати пошану людям; що це є
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неможливим для них привести себе до совершенс
тва, а що їх добробут є у Ісусі Христі, їхньому голо
ві і совершенному провідникові; та що всі без виї
мку повинні повністю навернутися і покоритися
Господнім приказам для підтримання царства
(Іса. 6:1–9). Ці правди почали відкриватися його
людям після приходу Ісуса Христа до храму.
Його свідки повинні бути приготовленими, а
тому вони повинні покинути релігію. Вони по вин
ні визнати Бога і Ісуса Христа, як єдину “вищу
власть”. Вони повинні перестати боятися людей і
дійсно боятися Бога. Бруд на їх одежі є стан, отри
маний під час перебування в Вавилоні, який тре
ба відкинути, і це вони повинні зробити, цілкови
то від’єднавшись від вавилонських систем і пос
вятивши себе виключно Божому царству; очис
тивши свою одежу і таким чином дадуть себе
пізнати, що вони є для Бога і царства. Через вави
лонські практикування Божі завітуючі люди бу
ли введені в оману і до певної міри були невіль
никами і ув’язнені ворогом. Боже слово, яке було
звернене до типічного Ізраїлю, тепер є пристосо
вано до духового Ізраїлю, а саме: “Вернися же, Із
раїлю, до Господа, Бога твого, бо ти впав через
безбожність твою. Візьміть із собою (щирі) слова,
приступіть до Господа й говоріть до його: Відійми
всяке беззаконство й приверни благость, а ми при
носитимемо жертву уст наших”– Осії 14:2,3.
Ті, що були зібрані в храмі і отримали признан
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ня Господа, повинні показати свою любов до Бога
і Його царства (5Мойс. 6:5,6;1Йоана 5:3). Вони
повинні навернутися до Бога “всім серцем своїм
[відданістю], в пості, плачу і у жалі”, із–за безбож
ності, яка виходить з Вавилону, тому вони повин
ні утриматися від задоволення похотей тіла згідно
їх релігії, а віддавати належне служіння і покло
ніння Богу Єгові. “В пості і в плачу” означає, ут
риматися від всього релігійного через те, що релі
гія зневажає святе ім’я Боже і є ганьбою для Його
народу. Сум через їхню колишню безбожність по
казує, що Його слуги знаходяться в правильному
відношенні до Бога Єгови і в такому стані, щоб
отримати Його благословення і признання. “Бла
женні сумні, бо такі втішаться” (Мат. 5: 4). Гос
подь потішає і потішав всіх із Сиону, які цілком і
повністю навернулися до Нього, відвернулися від
релігії, рішучо викривають релігію, а також ясно
і без компромісу показують свою вірність Єгові і
Його царству.
Таке навернення до Господа не повинно бути
формальним, а має бути зроблено щиро і по прав
ді, для того, щоб отримати Боже признання. Його
слуги повинні бачити і оціняти, що питання, яке
тепер має бути вирішене, є оправдання імени
Єгови тому що це є найважливіша річ; а тому
царство є найважливішою наукою і способом, при
помочи якого Єгова оправдає своє ім’я.
Господь не каже, що Його народ повинен ходи
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ти в горю і смутку як світ, ні навіть один перед
одним. Зауважте, що Він каже через свого проро
ка: „Роздирайте серця, ваші, а не одежу, й навер
нітесь до Господа, Бога вашого, він бо благий і ми
лосерден, довготерпеливий і вірномилуючий, та й
боліє над нещастєм”– Йоіла 2: 13.
Поверховий показ горя не варта нічого і не мо
же задовольнити Бога і робиться для того, щоб ін
ші могли бачити таку дію. Справжній сердечний
смуток є через неспроможність чинити волю Бо
жу, який сотворіння виявляє до Єгови, а не для
того, щоб це бачили люди. Повинен бути смирний
дух, що кається, тобто, справжній сум у серці че
рез нездатність у минулому показати повну вір
ність Богу і Його царству (Пс. 51:17,18). Має бути
справжній внутрішній смуток, який бачить тіль
ки Господь; тому що Він є єдиним, від кого прихо
дить признання і насолода. Пастка, в яку потра
пили щирі Божі люди, прийшла на них через релі
гійний вплив та через їх власну недбалість і страх
перед людськими сотворіннями. Коли Бог відк
рив їм той стан в якому вони знаходилися, щирі
люди справді сумували і соромилися. Вони навер
нулися до Господа, і Його милосердя було показа
но до них. “...бо благий і милосерден, довготерпе
ливий і вірномилуючий...”. Господь буде мати
очищених людей, які могли би приносити Йому
жертву в праведності, які будуть направду посвя
чені Богу, будучи оцінені в храмі і отримавши Йо
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го милосердя: “Тим же то так говорить Господь:
Повернусь знов до Єрусалиму; в йому одбуду
ється мій храм, говорить Господь Саваот, та й
простягнуть будівельний шнур (будівнича робо
та) через Єрусалим (видиму організацію Єгови,
яка була спустошена у 1918 році силами Його во
рогів)” – Зах. 1: 16.
Це не є воля Бога, щоб Його щирі слуги загину
ли, а щоб вони навернулися до Нього, коли поба
чать правильну дорогу і роблячи так, були готові
отримати Його благословення: “Не гаїться Гос
подь з обітницею, як се декотрі за гайку вважа
ють; а довго терпить вам не хотячи, щоб хто по
гиб, а щоб усі до покаяння прийшли”– 2 Петра 3:
9.
Бог гнівався на тих, хто допустився помилок
протягом 1915 року, проте, коли його щирі люди
побачили свій стан, вони швидко постали перед
лицем Єгови, із справжнім і щирим смутком у
серці. Тоді Господь показав своє милосердя до та
ких і наповнив їх уста похвалою для Нього, і це
Він предсказав через свого пророка Ісаію (12:1,2):
“І промовиш того дня: Славлю тебе, Господи! Ти
гнівався на мене, але одвернув єси гнів твій і поті
шив мене. Оце Бог – спаситель мій;я вповаю на
його й не збоюся; ГОСПОДЬ ЄГОВА сила моя й
пісня моя – Господь; він стався мені спасенням”.
Замість того, щоб знищити таких щирих людей,
котрі помилялися, коли Господь прийшов у свій
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храм, Він очистив їх, а тоді Єгова “скоротив” дні
горя ради них, надавши їм можливість доказати
їх любов до Нього –Мат.24:21,22.
Знищення “християнства” було відложено або
відстрочено, щоб “вибрані” могли отримати
повну можливість дати свідоцтво про ім’я Єгови
перед “християнством” і мати часть у виконанні
Божої “дивовижної роботи”.
Бог не міг признати цих щирих слухачів, доки
такі слухаючі одиниці, коли їм було повідомлено
про їх помилку, щиро розкаювалися і намагалися
знайти Його лице з молитвою і скорим та щирим
сумом в серці: “Хто знає, чи Він не пожалує вас
(чи він не поверне А.П.В.), і не дасть своє благос
ловення на хлібові та ливні приноси Господеві,
Богу вашому”– Йоіла 2:14.
Вірний останок покорився Божому остережен
ню цілковито навернутися до Нього уникати і ціл
ком залишити релігію, а тому зараз вони мають
доказ від Господа, що їх дорога правильна і вони
знають, що Бог відвернув від них знищення, і, та
ким чином, змінив їх напрям ділання і очистив
останок та відновив їх у служінні Йому і зробив їх
своїми свідками. Ті, які дотримувалися релігії і ре
лігійних практикувань, не могли мати Божого
благословення, тому такі попали до класу “лука
вого слуги”. “Дивовижну роботу” Єгови, яка є
зображена через караючу сарану, не можна зупи
нити або залишити без уваги, і її прихід не прино
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сить шкоди вірному останку, але дає велике бла
гословення для них, даючи їм часть в цій “ди
вовижній роботі” Єгови. “Християнство” не по
каялося, а тому Бог посилає на “християнство”
свою армію сарани, яка бере участь в Його „диво
вижній роботі”, що приводить до знищення пожи
ви і пасовищ релігіоністів. Бог доручив своїм свід
кам, “сарані”, часть своєї “дивовижної роботи”,
як сказано в пророцтві, чи Він “...не дасть своє
благословення...” після 1922 року, та такі благос
ловення, якими не насолоджувався Його народ
раніше. “...на хлібові (поживі) та ливні приноси
Господеві, Богу вашому”, милостиво надав Єгова
своїм вірним слугам, щоб вони могли служити
Йому в правді і приносити жертву в праведності
(Мал. 3:3). Більше ніхто не отримав такого благо
словення від Господа. Як свідки Єгови йдуть впе
ред в силі Господній, маючи часть в Його “диво
вижній роботі”, їхнє благословення продовжує
зростати і їх радість значно побільшилась.
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ЗАКЛИК ДО ДІЯЛЬНОСТИ
“Робота Ілії” закінчилась в 1918 році (2 Царів
2:9–12), і посвячені по всій землі на деякий час
стали неактивними. В 1919 році, невдовзі після
увільнення їх з вязниці і визволення з неволі,
посвячені Божі люди почали розуміти, що вони
мають виконати певну роботу, і це без сумніву
було через те, що Господь керував ними; і це
показано словами Його пророка: “То ж затрубіте
трубою на Сионі, визначіть піст, і оповістіть свя
точні збори” (Йоіла 2:15). Сион (вказує на Божу
організацію, включаючи її видиму часть на зем
лі) пробудився. Цей звук труби в Сионі був даний
для відновлення духових ізраїльтян, Його “остан
ка” на землі, а не прийшов ще час для діяльності
щодо “великої громади.
Прийшов час для Божого народу щоб стати ак
тивними і вони були покликані до негайної діяль
ності. Товариство зробило заклик на сторінках
“Вартової Башти” і було скликано святочні збо
ри. Цей заклик повинен був відновити діяльність
у службі Єгові без страху, яка давно тому була
представлена пророком Єлисеєм. Зіткнувшись з
великим противенством і багатьма зневагами,
вірні свідки Єгови з радістю і ревністю відповіли
на той заклик і в 1922 році свідки почали роботу,
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в дійсно організованому, систематичному і збіль
шеному методі.
ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Серед найпереконливіших доказів, що Єгова
веде своїх людей дорогою, якою вони мають йти
показано тим, що Єгова вживає їх, щоб сповнити
своє пророцтво, а потім дає їм зрозуміти пророцт
во і відкриває своїм людям, що вони виконували
його. Під час світової війни Божі слуги на землі бу
ли спустошені і розкидані ворогом, а саме, його ре
лігійним елементом. Вони мали бути заново зібра
ні і введені на службу Єгові, і пророцтво Йоіла по
казує керівну руку Бога у цій річі (Йоіла 2: 16). В
1919 році клас слуги почав збиратися разом і при
готовлятися, щоб посвятити себе служінню Госпо
ду із відновленою ревністю, і бути освяченим кла
сом, який був установлений виключно для слу
ження Єгові “позбирайте старих” (П.В.). Ця інст
рукція не могла відноситися до “вибраних стар
ших”, але явно стосується до більш зрілих серед
людей Господніх, які в іншому місці є представ
лені через Мардохея і Ноему, котрі залишилися
вірними перейшовши проби, які прийшли на них
під час світової війни. “Позбирайте діти” каже
пророцтво; і це здається відноситься до молод
ших, які прийшли до класу слуги і були представ
лені через Естер і Рут, що прилучилися до класу
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“вірного слуги” від 1922 року і опісля. В даному
випадку ця інструкція показує волю Бога
відносно молодших дітей, що їх потрібно привес
ти на місце зібрання або зборів старших, щоб во
ни почули і дізналися про Боже царство.
Осторога або інструкція Господня стосується
кожної одиниці з посвячених, незважаючи на по
ложення в організації. Зауважте що пророцтво го
ворить, що “жених” і “невіста” повинні вийти і
йти вперед. Символічно це означає, що всі ті, які
вступили в шлюбні взаємовідносини, не можуть
мати вимівки або виправдання за свою бездіяль
ність в службі. Той факт, що одиниця є чоловіком
або жінкою, не має виправдання або звільнення
від того, щоб оставатися поза служінням. Коли
одиниця укладає угоду чинити волю Божу, тоді
ця угода повинна перевершувати всі інші угоди,
які були зроблені перед або після посвячення. Под
ружні стосунки не є виправданням невиконання
його або її угоди служити Єгові, тому що угода з
Єговою має першорядну вагу. Царство прийшло;
і проголошення царя, який оправдає ім’я Єгови, є
привілеєм і обов’язком кожного, хто зробив угоду
посвячення. Для тих, хто згодився слідувати за
Ісусом, Він сказав: “Коли хто приходить до мене,
й не зненавидить батька свого, й матір, і жінку, й
діти, й братів, і сестер, та ще й свою душу, не мо
же учеником моїм бути” – Луки 14:26
Із ще більшою силою ці слова сьогодні застосо
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вуються до тих, що є в угоді чинити волю Божу.
Благати братів, які посвятилися і є в угоді, щоб
чинили добро, і прийшли до служби і ревно бра
ли участь у роботі Господній, є привілеєм кожно
го з останка. Апостол Павло саме це і робив: “Тож
благаю вас, браттє, щедротами Божими, представ
ляйте тіла ваші (яко) жертву живу, святу, угодну
Богові;(се) розумне служення ваше” – Рим.12:1.
Деякі серед посвячених були схильні думати,
що через свою позицію і положення в зборі, вони
не повинні брати участь в роботі свідоцтва від до
му до дому, а що їх частю в основному є робити
доповіді і служити на зібраннях. Проте зауважте
повчання Господа через свого пророка відносно
цього: “Між двором і жертівником нехай запла
чуть священники, Божі слуги, та й промовлять:
Пожалься, Господи, люду твого, не подай наслід
дя свого на поругу, щоб невірні з його не смія
лись. Чого б говорити невірним між собою: Де
Бог їх?”– Йоіла 2:17.
Священики і слуги, що представлені в образі,
є всі ті, які є в лінії до царського священства; всі
вони, коли були приведені в храм, повинні прино
сити жертву Господеві в праведності, тобто: “...
жертву хвалення без перестанку разом Богу, се
єсть “овощ уст”, що визнають ім’я Його” (Жид.
13:15).
Незважаючи на позицію, яку займає посвячена
одиниця, вона не може бути прощена за провини
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і помилки Божого народу, а також за зневагу і не
славу Його імені, ані за молитви на оправдання
Його імені. Вони всі були винні через своє недба
льство і всі вони були застережені, щоб плакали
та виявляли дійсний жаль серця і покаялися, за
зневагу і брак ревності в проголошенні імени Все
вишнього. Вони не повинні вивисшувати себе,
але вони повинні виявити правдиве і щире бажан
ня вивисшувати ім’я Єгови і проголошувати, що
Його царство прийшло.
Тоді пророк говорить: “...Пожалься, Господи,
над людом твоїм...”. Вони були навчені плакати,
таким чином щиро визнавати провину, недба
лість або неспроможність служити при несприят
ливих обставинах. Дух ревности мусить бути в
посвячених які піклуються про справи царства і
оправдання імені Єгови.
Бог вибрав серед народів “людей для свого
імені”, ці посвячені люди складали насліддя Гос
пода; тому вони були навчені молитися до Бога:
“...і не подай насліддя свого на поругу, щоб невір
ні (релігіоністи що не служать Богу) з його не смі
ялись ” (кінець) „не висміювали Ротердам”. Як
що Бог насилає кари на свій народ, релігіоністи
висміюють їх. Вони насміхаються з Бога, запере
чуючи Його існування і кажуть: „Бог не всемогу
чий; тому Його люди терплять”. До класу „вірно
го слуги” було виявлено милосердя, щоб відвер
нути їх від мильної дороги, а особливо від релігії і
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релігійних практикувань, щоб вони могли уник
нути кари, яка приближалася і тепер прийшла на
„християнство”, щоб вони могли бути слугами на
честь і похвалу Єгови. В гармонії з цим Бог поміс
тив в уста своїх посвячених людей цю молитву,
якою вони моляться: „Поможи нам, Боже, спаси
телю наш, для слави імени твого; і спаси нас і
прости нам гріхи наші задля імени твого! Чому
малиб казати народи: Де Бог їх? Нехай народи
перед очима нашими дізнають помсту за кров
слуг твоїх пролиту! Нехай дійде до тебе стогнаннє
невільника! По великости рамени твого сохрани
дітей смерти! І верни всемеро у серце сусідам на
шим наругу їх, котрою зневажали тебе Господи!”
– Пс.79 : 9–12.
Напоминання як і інструкції Господні, подані
в пророцтві, не є написані для самолюбної причини, але для добра завітуючих людей, щоби вони
були у відповідному стані серця й ума служити
Єгові згідно з їхньою угодою. Якби слуга пішов
дорогою визначеною для нього й покаявся й поправився й зачав виконувати свою угоду, тоді Єгова подбав би о добро своїх людей і дав би їм добробут; і така була обітниця Господня: “А тоді пожалує Господь землю свою і пощадить свій нарід„
– Йоїла 2: 18.
Ті що отримали признання в часі судження
храму й були взяті в Божу організацію, станов
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лять останка Його помазаників. Вони покаялися
й навернулися, і Єгова указав свою ласку й любов
до них, і вони є представлені в повисше наведеному тексті як “земля його”. Бог визволив їх з поневолення сатанської товпи і відобрав від них
страх до чоловіка. Він отворив дорогу для останка увійти вповні в Його службу й опісля одважно
нести вість про царство.
Від 1922 року Господь ясно відокрив своїм
людям, що їх боротьба не є проти немочей тіла,
ані проти сотворінь з тіла й крови, але їхня боротьба є проти сатани і проти сил лукавого, невидимих для людського ока, що захопили людей і
уживають їх для установлення й оперовання релі
гійних інституцїїв, при помочи яких вони воюва
ли Божих завітуючих людей. Його вірні люди піз
нали, що своїми власними силами вони не мо
жуть відперти ворога, але кожний мусить вповні
бути озброєний у Господню зброю і вповати на
Нього. Божі завітуючі люди зрозуміли, що прий
шов час на цілковите одкриття диявольської тов
пи, отже це є “люті часи”. Прийшов час на вираз
ні інструкції щодо напряму який помазанники ма
ють взяти, і Господь, через своє слово, каже до
них:“Того прийміть усю зброю Божу, щоб змогли
встояти в день лютий і, все зробивши, стояти”
(Ефес. 6:13). Тепер не час питати себе: “Що люди
думати муть про мене як я піду в службу?” Немає
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причини тепер казати: Чи зможу я доказати, що я
розвинув прекрасний характер і чи зможу бути со
лодким серед усіх обставинів? Що хтось думає
про останка, то це не є важне. Але те, як Бог ду
має про них, от це важне. Завважте добре ту зб
рою о яку Господь постарався і яку Він велить ос
танкові взяти на себе: “Підперезавши поясниці ва
ші правдою”; цебто показати, що ви є дійсним слу
гою правди, що не соромитесь ані не уникаєте,
але одважно служити Богу й Його цареві всякого
часу. “І одягнувшись у броню (панцир) правед
ності”; цебто, покажіть, що ваше серце є цілком і
всеціло за Єговою й Його царством, і що ви маєте
єдину ціль, а це служити Богу і Його царству.
“Обувши ноги в готовність благовіствування ми
ру”; цебто, будьте приготовані йти трудною доро
гою, що її зробив такою ворог, і усякого часу і се
ред всіляких обставинів проголошувати добру но
вину “мира і доброї волі до Бога”. Завважте, що
ця боротьба не є проти вашого ближнього. Ви не
поборюєте якісь земні інституції або людей, але
боритесь всякого часу за царство під Христом, і
ваша єдина надія є в Бозі й Христі, і ви воюєте
проти ворогів Божих і ворогів його царства. Даль
ше те напоминання звучить: “Над усе ж узявши
щит віри”, яким зможете відбити всі стріли сата
ни. Віра складається із знання про Єговів вираже
ний намір і повне і цілковите вповання на Його
слово; маючи цей щит, ворог не зможе перешко
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дити вірному слузі. Диявол і всі його ангели не
зможуть переконати останка, що їх справа є
безнадійна. Вони вірують і вповають цілком на
Бога і Христа, Його царя. Дальше “шолом спа
сення візьміть” цебто, майте розумне оцінення
властивого споріднення між останком а Богом
Єговою, знаючи що спасення належить до Єгови і
що немає ніякого іншого средства для спасення й
перемоги. “Візьміть меч духовий”, тобто, слово
Боже і вживайте його як це Господь велів уживати його (Верші 14–17). Це значить цілком обнажи
ти релігію диявольську і його ангелів, і указати
людям із слова Божого, що релігія є сіть і обман, і
що вона противиться Богу й Його царству. Ось
так узязши зброю о яку Господь постарався для
своїх завітуючих людей, їх не зможе поконати са
тана ані його агенти. Декотрі посвячені, коли їх
приведено до храму на суд стали непослушні й не
встояли в пробі, але вповали на своє вирозумін
ня; а деякі знов були цілком послушні. А тепер
завважте, що сталося з кожною клясою.
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ЗАОХОЧЕННЯ ВІРНИХ
СВІДКІВ ЄГОВИ, як і Ісуса Христа, їхнього
голову, часто зневажають. Коли Його вірні свідки
терплять, Бог сильно заохочує їх своїми дорого
цінними обітницями. “Однак же Давид укріпивсь
у Господі, Бозі свойому” (1 Сам. 30:6). Так і всі,
хто цілковито посвятився великому ТЕОКРАТУ.
Ісус стояв сильно проти всякого релігійного й
диявольського впливу, і за Його вірність до Бога
Єгови релігіоністи накинули на Ісуса наруги, які
ворог накинув на ймя Єгови. Всі послідовники
Ісуса Христа, цебто, всі християни, мусять терпіти зневагу. Через те, що такі вірні люди протистоять релігії і залишаються вірними Єгові, вони
мусять терпіти зневаги з рук ворогів (Пс.69:9;
Рим.15:3,4). У 1917 і 1918 роках вірні слуги Бога
терпіли великі зневаги з рук релігіоністів.
Ті, хто дійсно любив Бога і служив Йому, той
кликав до Господа і неначе сказав:“Спаси народ
твій, Господи, і не дай насліддя твого на зневагу”.
Та молитва була предсказана Єговою через Його
пророка Йоіла: “Між двором і жертівником нехай
заплачуть сьвященники, Божі слуги, та й промовлять: Пожалься, Господи, люду твого, не подай
насліддя свого на поругу, щоб невірні з його не
сьміялись. Чого б говорити невірним між собою.
Де Бог їх?” – Йоіла 2:17.
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Впродовж Світової Війни (1914–1918), коли то
диявол і його агенти кидали зневаги на Божих
людей, їхній стан виглядав дуже опущений. Єгова
предвидів усе відносно цих обставинів, і предсказав їх через свого пророка; і тепер по кількох роках добробуту, вірним Господеві Він відкрив значення Йоілового пророцтва, і це одкриття дає їм
побільшення віри й одваги і побільшає їхню радість. Нехай же всі, що люблять Єгову і Його царство, і що ненавидять релігію, тепер читають
пророцтво Йоіла і радіють. У відповідь на молитву пригноблених Єгова через свого пророка
відповідає: “А тоді пожалує Господь землю свою і
пощадить свій нарід” – Йоіла 2:18.
Він почув плач своїх посвячених слуг: “І відповість Господь та й скаже свому народові: Ось, я
пошлю вам хліб і вино й олію, і будете споживати
їх, та й не подам вас уже в наругу невірам (Йоіла
2:19). Цю обітницю Єгова зробив давно тому для
користи своїх посвячених одиниць тепер на землі.
Тоді в 1919 році Єгова зачав сповняти цю
часть своєї обітниці. Але в тому часі посвячені ще
не знали, що те пророцтво предсказувало їм ласку
від Бога Єгови. Це вже аж пізнійше вони зрозуміли значення його, з Господньої ласки. У літі в
1919 році, свідки Єгови зібралися на конвенцію в
Сідар Поїнт, Огайо і тоді зачали вони пізнавати,
що “робота Ілиї” скінчилася, і що вони мали увій
ти в роботу представлену через пророка Елисея
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(2Цар.2:11–15). Перед тим часом вони стояли ти
хо побіч “вод” (людей біжучих до останнього су
ду), так як і Елисей в типі стояв коло берегів Йор
дану по тім, як Ілия був забраний. Як Елисей пробудився до важности своєї роботи, він негайно вда
рив води Йордану і перейшов до своєї роботи. Так
і Божі люди в 1919 році пробудилися до відвічаль
ности, яка була положена на них і зачали приготовлятися до своєї роботи. Тоді вони рушили до
діла і їхня надія зачала рости. Після перекладу
Ротердама ця часть Йоілового пророцтва букваль
но говорить: “Ось я (Єгова) висилаю вам” потрібні річи для задоволення голодних душ. Тоді Єго
ва зачав отвирати своїм вірним людям нове й чисте видіння своїх намірів взглядом них. Від того
часу Єгова завжди висилав своїм вірним людям,
як це пророцтво Йоіла предсказувало, “хліб”, що,
“насичує плодом пшениці” (Пс. 147:14). І Його лю
ди кормляться, “щоб хліб покріпив серце чоловіка” (Пс. 104:15). І вони пють найлучше “вино щоб
веселило серце чоловіка” (Пс. 104: 15). Господь
Ісус був тоді в храмі, і навіть Його вірні послідовники не знали в тому часі про це; але під провідництвом Господа, як це Ісус обіцяв, вони зачали
пити нове вино з Ним у царстві (Мат. 26:29). Це
значило активна служба в Господній виниці
(Мат. 20:1–16), і коли та робота зачалася, тоді це
значило, що вони пили вино радісно з Господом.
Ось так вірні зачали оціняти їх привилей занима
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тися службою царя, і їх радість зачалася збільшатися.
Дальше, каже пророцтво Єгови: “Ось, я пошлю вам ...олію”. Для якої цілі? “Від олію ясніє лице”. Нові правди відкриті з нагоди до служби були великим відсвіженням для Божих людей з
огляду на факт, що вони тепер були взяті в угоду
о царство. Тоді організація Господня на землі зачала поступати вперед, і від тоді благословення
Єгови і Його царя побільшилися для них.
І що Єгова сказав, який наслідок це принесе
вірним? “Ви будете насичені” (анг. перек.). Божі
люди зачали радуватися і перестали сумувати із–
за зневаг які впали на них в минулому часі. Це
було згідно із тим, що Бог предсказав через іншого пророка, а іменно: “Як шпігом і товщею насититься душа моя, і радісним голосом хвалитимуть
тебе уста мої” (Пс. 63:5). Його люди зачали розуміти ту пророчу обітницю Божу, а іменно: “Твою
старисть добром ситить, молодість твою, як у орла, відновляє„ – (Пс. 103:5).
Перед тим вірні зносили їх терпіння у смутку,
а тепер вони моляться до Єгови: “Насити нас
вранці милостю твоєю, і будем радуватись і веселитись по всі дні наші! Звесели нас по мірі днів, в
котрих понижив нас, по мірі літ, в котрих ми горя
зазнали”– Пс. 90: 14,15. Єгова відповів на щиру
молитву своїх вірних слуг, як це Він перед тим
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предсказав через пророка: “Тоді дівиця веселитиметься в хороводі, а з нею й молодики й діди, й
поверну печаль їх у радощі, й втішу й звеселю їх
по їх тузі. І нагодую душі сьвященників товщею,
а люд мій засититься добром моїм, говорить Господь” (Ерем. 31:13,14). Через іншого знов пророка, Він сказав: “Буду щедро благословити їду його, вбогих його хлібом до сита нагодую. Сьвященників спасеннєм зодягну, і побожні люде його радуватись будуть” Пс.132:15,16.
За це що Його посвячені люди в часі світової
війни піддалися страхові і трималися деяких своїх релігійних звичаїв, Єгова гнівався на них. Піддавшися переслідуванню, яке спричинили диявольські релігійні агенти, Божі люди перестали
проповідувати євангелию із страху перед світськими властями, бо признавали земні володарі за
„висші власти”. Із–за тієї причини Єгова гнівався на них. Але коли вірні пробудилися до свого
привилею, діставши ясне видіння Божих намірів,
і відкинувши їх страх до людей геть, вони пійшли
до служби царя і гнів Єгови був відвернений від
них, і це Він предсказав через свого пророка: “І
промовиш того дня: Славлю тебе, Господи! Ти
гнівався на мене, але одвернув єси гнів твій і потішив мене” – Іса. 12:1.
Це що Єгова з своєї милості післав своїм вірним людям “хліб”, “вино” і “олій”, так поділало й
відсвіжило їх, що вони вже не мали причини су
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мувати у службі царя, тому що Єгова через свого
пророка Йоіла предсказав їхню збільшаючу радість і сказав їм: “Тай не подам вас уже в наругу
невірам”. Чому? Тому що час тепер приближився
на оправдання Єгового ім’я і ті, що вірно й одважно проголошують Його ім’я всякого часу не
осоромляться тими наругами, що впали на них
задля їх служби, і тому зневаги релігіоністів кину
ті на них не тривожать їх ані не перескаржають.
В 1918 році від людей Єгови була забрана воля й служба, тому релігіоністи а особливо високі
достойники, віддихнули свобіднійше, отже Єгова
сказав про цей стан речей: “І палаю великим гнівом проти тих спокойних народів (релігіоністів,
що вважають себе за слуг Божих але ними не є),
бо як я легко гнівався (на моїх посвячених людей
в 1917 і 1918 роках), вони (релігіоністи) збільшали
зло (проти моїх вірних слуг)” (Зах.1:15). Ось так
релігіоністи накопичили багато зневаг на Божих
посвячених людей, називаючи їх ворогами Божими і всякими ложними іменами і ганебно знущалися над ними.
Хто був відповідальний за переслідування Бо
жих людей в часі світової війни? Немає наймен
шого сумніву, що відповідальними одиницями бу
ли диявольські агенти, його головний слуга Гог,
що провадить сили лихих ангелів, про які пророк
говорить, що вони йдуть з опівночі, і що ті невидимі ужили релігійних агентів, чоловіків на землі
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переслідувати Божих вірних свідків. (Езек. 38 голова). Предвидівши їх лихе положення, Бог сказав про них: “А того, що прийде з півночі, я відверну од вас і прожену його в безводню пустиню;
переднє крило його сягатиме в восточнє, а заднє
до західного моря, і завоніє трупами його й піде
від них смород, за те, що стільки наробив лиха”–
Йоіла 2: 20.
Впродовж “роботи Елисея”, яка почалася в
1919 році, ворожі сили були до певної міри стримані Господом, щоби Божі вірні свідки могли йти
вперед з роботою, але ті сили не є ще знищені.
Отже ці пророцтва треба вважати як запевнення
від Єгови, що в Армагеддоні вороги будуть цілком осунені через знищення. Відносно ворожих
сил Єгова сказав: “І притягну тебе, й поведу тебе,
й виведу тебе од гряниць півночніх та й приведу
тебе на гори Ізрайлеві. В чистому полі поляжеш;
я бо сказав так, говорить Господь”– Езек. 39:2,5.
Єгова через свого пророка сказав про ворога:
“Я відверну од вас і прожену його в безводню пустиню”. Це Єгова і виконає, як пророцтво зазначує, “за те, що стільки наробив лиха”. Диявол і
релігійні сили старалися показати себе за дуже
великих. Вони гордо носяться і стараються показати свою майбутню величність. Ось так вороги
збирають всі свої сили проти Єгового уряду і Його царя, включаючи Його вірних свідків на землі.
Ворог звертає масу людства проти Єгови і Його
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царя, і цим він приготовляється до останного нападу в Армагеддоні. Наслідок Армагедону буде
такий, що “сморід” з убитого ворога буде більший
ніж коли вперед. “І станеться того часу: призначу
місце Гогові на гробовище в Ізраїлі, – в мандрівній долині, на схід од моря, і будуть зупинятися на ній прохожі. Так поховають Гога й усі товпи
його, й прозвуть її долиною товп Гогових. І ховати ме їх дом Ізраїлів сім місяців, щоб очистити
землю. Усе осадництво країни помагати ме ховати їх, і буде день памятним у них, в котрім я прославлю себе, говорить Господь Бог”(Езек. 39:1113). Тоді величність ворога впаде на віки, і зневаги з Божого ім’я будуть осунені на віки.
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ЗАПЕВНЕННЯ
Це день війни, і Бог обіцяв дати повну охорону
своїм людям. Ті дорогоцінні обітниці були давно
тому записані, і тепер Бог відокрив своїм вірним
одиницям значення їх. Вість царства відкриває
лукавство релігії, і це вельми гніває диявольских
земних слуг, що стоять за релігією. Можна сподіватися, що агенти сатани будуть уживати всяке
можливе средство, щоб перешкодити роботі свідків Єгови, значення якого є тепер відкрите, але
Бог обіцяв дати охорону своїм людям: “ Не бійся
ж, ти, земле; радуйся і веселися, бо Бог великий,
він довершить теє”– Йоіла 2: 21.
Наїзд на “край” або обставини свідків Єгови,
як від сарани, принесло б велику шкоду їм, але
Господь запевнив своїх людей, що вони не потребують страхатися такого наїзду. Ворог не зможе
знищити земного стану або успіху роботи останка
тепер на землі. Без взгляду на всяку опозицію ос
танок мусить йти вперед з ревністю, бо ми живемо в дні Єгови; отже пророцтво давно написане
відноситься до тепер: “Тоді скажуть Єрусалимові: Не бійся, а Сионові нехай не опадають руки в
тебе! Господь, Бог твій, посеред тебе; у нього сила
рятувати тебе; він радістю радуватись буде тобою, буде милувати по своїй любові, буде з–за тебе
веселитись веселистю великою”– Соф. 3:16, 17.
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Від 1922 року завжди існували і іще існують
річи, що грозять стримати поступ праці царства.
Відносно цього, Господь дає запевнення своїм вір
ним людям в цих словах: “Не лякайтесь животини, бо пасовища в степах знов зазеленіють травою, дерева почнуть наново родити, фиговина й
виноградник покажуть знов свою силу” –Йоіла
2:22.
Слова ужиті тут “животини” не відносяться
ані не представляють живих сотворінь в сповненні пророцтва, а радше відноситься до річей що
були ужиті активно для справ царства. Важлива
часть роботи виконується механічними средствами які заощаджують працю і перевіз, що свідки
Єгови вживають до виконання роботи порученої
їм. Такі річи до виконання праці є: друкарні для
друкування вістки; радіо, голосо – апарати, фонографи, вантажні авта, організації служби, і тим
подібні річи. Радіо було ужите оскільки вважалось, що це була воля Господня; і це роблено без
взгляду на гірку опозицію зо сторони ворога, його
вживається в тім случаю, коли Господь дозволяє.
Свідки Єгови промовляючи до людей лічно, мають спромогу доказати свою вірність і затримати
свою невинність і звернути увагу людей доброї
волі. Коли показалося, що радіо не можна довше
уживати, то деякі Господні люди цим вельми затурбувалися; але Господь запевнив вірних, що
вони не мають чого боятися, голосо – апарати є
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більше тепер уживані ніж радіо і приносять біль
ший результат.
Як здається, що декотрі одиниці називаючи себе слугами Господніми, втратили свого духа ревности й перестали піклуватися о добро царства;
одначе це не перешкодило роботі; бо Господь
привів інших на поле праці, а особливо Йонадабів, для виконання роботи свідоцтва. В часі писання цих стрічок, то більше ніж сорок тисяч фонографів, із многими лекціями на плитах, були
ужиті в несенні вістки о царстві до людей. Така
ревнива праця принесла багаті наслідки. Так, як
це пророцтво предсказало: “Бо пасовища в степах
і знов зазеленіють травою”. Чому? “Бо дерева
(представляючи живі сотворіння, що свідкують)
почнуть наново родити, фиговина й виноградник
покажуть знов свою силу”. Оцих Господь охороняє проти лихих нападів ворога, а інтереси Його
царства ступають переможно вперед.
Тим то Господь говорить до своїх вірних одиниць через свого пророка: “Та й ви, чада Сионові
(цебто, останок по досвідченнях 1918 року) зрадійте й втішайтесь Господом, Богом вашим; бо
він подасть вам дощу доволі, посилатиме дощ –
дощ ранній і пізний, як і перед тим”– Йоіла2:23.
Цим вірним одиницям, що показують їхню ревність з любови до Єгови, Він велить їм “втішайтесь Господом, Богом вашим”. Ця часть пророцтва говорить про великі благословення які
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Господь обіцяв післати і які вже Він післав своїм
людям, а особливо по 1922 році. Такі благословен
ня не можна приписати жадному чоловіку, але
всяка честь і слава належиться Єгові: “Бо він подасть вам дощу доволі”. Перед 1922 роком благословення від Господа, уподоблені до дощу, впали
на Божих людей в уміркованій мірі після праведности. Після Ротердамового перекладу: „Бо він
дав вам веснянний дощ у пору”, а від 1922 року, “
він велить упасти на вас у великій мірі”. Бог, через Ісуса Христа, наділяв благословеннями своїх
людей, бо прийшов Його час зіслати благословен
ня на тих, що вірно й непохитно служили Йому і
справам Його царства.
Ці факти відносно сповнення пророцтва пока
зують, що “ранній дощ” був у періоді між 1919
роком (коли робота зачала оживляти), а роком
1922, коли то справи царства зачали більш ревно
й оживлено організуватися. “Дощ” правди із храму був післаний на вірних людей Божих по 1922
році, і ці зілляті благословення сходили із чим раз
більшою силою. Це мало бути велике відсвіження
для Господнього останка, і великим благословенням і заохоченням їх до служби. Вони приносили
овочі царства, і ті, що приходять до “великої громади” лучаться ревно до цієї роботи. Прекрасними та сердечними фразами Господь через свого
пророка зазначив цю справу от цими словами:
“Просіте в Єгови дощу, коли його треба, а Єгова
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блисне блискавицею і дасть нам ливень, дасть
кожному траву на полі”– Зах. 10:1, Ротердам.
Зливний дощ у пору не лише відсвіжує поля,
але і збагачує збіжжа; і коли приложити цю симво
лічну мову до Єговових людей і їх благословень,
то пророцтво каже: “І сповняться гумна пашнею,
а вино та олія будуть переповнювати посуду під
тискарнями” (Йоіла 2: 24). Господь уживає три
головні продукти, щоби пояснити зріст і успіх інтересів свого царства: пшеницю, оливний олій, і
вино; цебто, хліб із пшениці, що дає сили і скріплення; олій, що надає ясність лицю; і вино, що
веселить серце. Особливо від 1922 року вірні свідки Єгови, через ревну активність, добре сповнили образ молотівні й тискарні вина та олію; і виконуючи цю роботу вони вельми радувалися приготовляючи ті річи для ужиття й приємности тих,
що становитимуть “велику громаду”. Для цієї то
цілі Господь поставив робітників на свойому полі, винницях і фабриках, як це Він описав в євангелиї Маттея 20:1–16. Ті, що працювали радісно і
завжди прославляли Єгову, отримали їхню плату.
Світова війна і виринучі обставини від 1917 ро
ку до 1919 року зробили поля активности Божих
людей, що вони виглядали неначе на них найшли
великі рої шкідливої сарани; але коли Господь
випровадив своїх людей знов з неволі, Він сказав
до них, після пророцтва: “І поповню вам усе за всі
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ті часи, коли в вас пожерала все сарана, черви, гу
сінниця та жуки,– те військо моє велике, що я насилав на вас” (Йоіла 2:25). Ця часть пророцтва
показує, що Божі посвячені люди отримали картання після волі Божої. Чому?
Вони були боязкі, отже недбалі в службі, а це
задля релігії й релігійних звичаїв. Божі люди мусіли бути очищені від таких річей як релігія, і їхні
одежи (тотожність) мусіли очиститися, і вони мусіли показати себе явно, що вони стоять одважно
й сміло за честь Єгового ім’я. Отже Єгова дозволив їм очиститися, а особливо в 1918 році, і те
очищення або карність вийшла на добро тих, що
дійсно посвятилися Єгові, але для тих, що поводилися самолюбством, і називали себе слугами
Божими, наслідки були противні. “Кого бо любить Господь, карає, і бє всякого сина, котрого
приймає. Коли карання терпите, Бог до вас такий, як до синів чи єсть бо такий син, котрого не
карає батько? Коли ж ви пробуваєте без карання,
котрого спільниками стались усі, то ви неправого
ложа діти, а не сини” – Жид. 12: 6-8.
Великі благословення, якими Господь наділив своїх вірних по 1922 році доповнили те, що
вірні потерпіли перед тим часом. Ці точні обставини й благословення Бог предсказав у пророцтві
про Йова, показуючи, що Йов представляв Божих
вірних людей: “І вернув Господь Йовові втрату,
як він помолився за свої друзі, й дав Господь Йо
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вові удвоє тілько, як мав уперед. Тоді поприходи
ли до його всі брати його й усі сестри його й усі
давні знайомі його, й їли хліб із ним у його в домівці; виявлювали йому свої жалощі й розважали
його про все нещастя, яке допустив був на його
Господь. І подарував йому кожен зміж їх кеситу й
золоту каблучку. І благословив Бог дальше життя
Йовове більш ніж давнійше; і було в його чотирнайцять тисячей овець, шість тисячей верблюдів,
тисяча ярем волів і тисяча ослиць. І родились
йому сім синів і три дочки” – Йова 42:10 –13.
В 1922 році Божі вірні люди, довідавшися, що
Ісус Христос прийшов до храму, зачали молитися: “О Господи, спаси! Господи, благаю тебе, пошли щасну долю!” (Пс.118:25). Ця молитва вірного останка, представлена молитвою Йова була відповіджена, і Єгова післав своїм людям не лише
одно благословення, але много, включаючи свою
життя–даючу вість для тих, що становити муть
“велику громаду” і наповнять землю праведними
людьми. Завважте, що всі благословення дані Йовові були визначені числом “десять”, указуючи,
що благословення прийдуть на земну Господню
громаду, і для цього Він уживатиме вірних членів
свого тіла.
Тепер Сион відбудований і Господь явився у
своїй славі, і всі, що люблять Його, прославляють
Його. В минувшині прокляття спадало на тих, що
згодилися чинити волю Божу але стали недбалі у
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виконанні своєї угоди. Але тепер Єгова дав от цю
обітницю вірним через Ісуса Христа: “І вже більш
не буде жодного проклону; а престол Бога і Агнця
буде в ньому, і слуги Його служитимуть Йому”
(Одкр.22: 3,4). Божий останок, що тепер перебуває у вірі й є вірний у службі, є згаданий у слідуючому пророцтві: “Так говорить Господь Бог: Того
часу, як очищу вас од усіх ваших провин, і позалюднюю городи, й знов будуть позабудовувані
руйновища, а спустошену землю будуть порати,
тую землю, що лежала опустілою перед очима в
кожного, хто мимо приходив. – Тоді будуть мовляти: Ось, та опустіла земля зробилась, наче сад
Едемський, а ті порозвалювані, порозбивані, обезлюділі міста – тепер утверджені, й залюднені!”
(Езек. 36:33-35). Значення цього пророцтва є одкрите для користи вірних людей Божих, для їх
потіхи й для скріплення їх надії.
Сьогодні релігійна товпа на землі дальше гнівається, пирскає, копає та кричить проти Господ
ніх людей, і в тому ж часі Господь щедро кормить
вірного останка і він радується, і до нього Єгова
каже через свого пророка: “І їстимете до наситу,
а споживаючи, будете славити імя Господа, Бога
вашого, що так з вами предивно вчинив; і нарід
мій сорому вже не дознає”(Йоіла 2:26). Ніхто з
людей на землі сьогодня, що став цілком по стороні Єгови і Його царя, не має причини соромити
ся, і ніхто з вірних не соромиться проголошувати
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свою непохитну посвяту до ТЕОКРАТИЧНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Люди, що тримаються релігії, хоч можуть вважати себе за християнів, перебувають у великому смутку і великому захитанні
надії. Вони не мають поживи. Вони не мають духового хліба, ні олію, ні вина. Божі люди мають
цих речей подостатком. Бог через свого пророка
яскраво порівнює цих релігіоністів із своїми вірними людьми, що кормляться з Його стола: “Тим
то й говорить Господь Бог: Слуги мої їстимуть,
ви ж будете голодувати, слуги мої будуть пити, а
вас буде мучити спрага. Раби мої будуть веселі, а
вас побиватиме сором; слуги мої будуть сьпівати
в радощах серця, ви ж голоситимете задля сердечного смутку й ридати від сокрушенного духа. І
полишите ім’я ваше у присягу вибраним моїм; і
вб’є – вигубить тебе Господь Бог, а вірних слуг
своїх назве иншим іменем”– Іса. 65:13–15.
Вірний останок бачить, що його найбільший
привилей є мати часть в оправданні Єгового ім’я.
Він бачить, що Єгова через Ісуса Христа чудово
піклується ними, і вони прославляють Його ім’я і
проголошують Його царство, як це предсказав
Божий пророк: “І скажете тоді: Славіте Господа,
призивайте ім’я його; розповідайте між народами
про діла його; напоминайте, що ім’я Його велике!
Сьпівайте Господеві, бо він учинив велике, – нехай дознаються про це по всій землі!” – Іса. 12:4,
5.
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Всі такі мусять бути свідками для ім’я і велич
ності Єгови і Його царства, і тому вони не можуть
стриматися від співу хвалення. Вони не соромляться признати ім’я Єгови як свого Отця і ім’я
Ісуса Христа як свого Відкупителя, Господа, голови і царя; але сміло, запалені любовю, і без
страху до ворога, вони проголошують ім’я Всевишнього, і Його Володаря й Його Царя. Вони
радісно звіщають людям, що ТЕОКРАТІЯ – це
єдина надія людства. Це точно сходиться з словами апостола написані давно тому: “Глаголе бо
писанє: Всяк, хто вірує в Него, не осоромиться”
(Рим. 10:11). “Якож написано: Ось кладу в Сионі
камінь спотикання і камінь поблазні, а всякий,
хто вірує в Него, не осоромиться” – Рим. 9: 33.
Реліґіоністи покланяються ідолам у формі салютовання людям і прапорам, які стоять як символи людської охорони й спасення. але такі всі за
соромляться. Противно, ті, що з Сиона, затримують їх невинність до Бога і прославляють Його і є
вірні Йому, і такі ніколи вже не будуть поневолені
або осоромлені; якож написано: “Всі вони окриються соромом і стидом; всі в купі, що виробляють собі ідолів. А Ізраїль (ті з Божої організації,
що затримають невинність) спасенний буде Господом спасенням вічним; ви не зазнаєте стиду й
сорому по віки вічні” – Іса. 45:16,17.
В 1919 році, коли то посвячені зачали виринати із своєї печалі, Бог зачав отвирати їм значення
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своїх пророцтв. Тепер же по кількох роках вірного служення Бог отворив своїм людям значення
пророцтва Йоіла, і показав, що сповнення його
зачало брати місце в 1922 році. Отже тепер немає
причини боятися, що Єгова покине своїх вірних
знов. До тих, що зовсім покинули релігію і віддалися всеціло й безвиїмково з любови великому
ТЕОКРАТОВІ, Єгова каже: “І зрозумієте, що я–
посеред Ізраїля, що я – Господь, Бог ваш, і нема
другого, а тим і нарід мій сорому не дознає” – Йоіла 2:27.
Єгова є віковічний Друг своїх вибраних людей, і жадна сила не зможе перемогти їх, і тому во
ни бадьоро йдуть до Його служби. Даючи дальші
запевнення своїм вірним Господь каже: “І зложу з
ними завіт мира, й це буде завіт вічний з ними. І
впорядкую їх і намножу їх та й поставлю сьвятиню мою серед них по всі вічні віки. І буде пробуток мій посеред них, і буду я їх Богом, а вони будуть моїм народом. І взнають невірні, що я – Господь, осьвячуючий Ізраїля, як буде святиня моя
серед них по віки”– Езек. 37:26–28.
Релігія була знатним средством звідництва мно
гих людей в минулих часах, і ще тепер тримає поневоленими всіх тих, що не піддаються ТЕОКРА
ТІЇ. Під мильним впливом релігії, Господні люди
через якийсь час приділяли їхню увагу иншим
річам і занедбали виконувати своє припоручення.
Та вони мусіли очиститися від релігії і від кож
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ної части організації сатани. Єгова, через свого
представника Ісуса Христа, явився в храмі й доконав роботу очищення і від тоді отвирає вірним
значення своїх пророцтв, ім’я Єгови й Його царство для вірних видаються бути найбільшої ваги.
Він поклав своє ім’я на своїх людях, відокривши
їм вповні, що Він є Всемогучий Бог, якому вони
мусять служити з радістю. Тепер вірні бачуть, що
релігія прийшла до свого кінця, і є засуджена, і
вскорі буде знищена, і що люди будуть служити і
любити Єгову й Його правительству. Від тепер ли
ше ті одиниці, що вповні віддаються і посвячують
ся ТЕОКРАТІЇ подобаються Богу і отримають Йо
го вічні благословення. Справді Єгова, як це Його
слово показує, провадить вірних слуг в їх посвяті
який напрям вони мають узяти, як це Він обіцяв:
“Він веде покірних до правди, і вказує смирному
дорогу свою” (Пс. 25:9). “Смирні” це ті, що бажають вчитися. Вони знають, що це правда і
якою дорогою вони мають іти. Єгова навчав і
провадив тих, що уважали на Його напоминання:
“Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний твій розум. У всіх стежках
твоїх думай про його, а він простуватиме шляхи
твої!” – Прип. 3: 5, 6.
А тепер Єгова через свого пророка Йоіла каже
до своїх людей: “Нарід мій сорому не зазнає” (Йоіла 2:27). Ця обітниця включає останка і Йонадабів, всі вони є за ТЕОКРАТІЄЮ. Вони не сором
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ляться ім’я Єгови, але, противно, радісно спові
щають про те святе ім’я. З повним довірєм вони
йдуть вперед як слуги Всевишнього і в послушенстві до Його приказів відкривають блуд релігії,
щоби люди доброї волі до Бога могли утекти від
релігії і мали часть в оправданні Єгового ім’я.
3 двацять семим вершом друга голова пророцт
ва Йоіла, після єврейського манускрипта, кінчиться, а трета голова зачинається з двацять восьмим вершом (Гляди переклад Лісара і Ротердама). Сталося це в 1922 році, що Єгова, через Ісу
са Христа в храмі, післав своїх свідків відкривати
блуди релігії, в тому то часі щось нове і важне для
людей Єгови сталося.
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ЄГОВА проявляє свою безграничну силу над
світом. Його сила проявляється для добра і тому
є свята. Його дух є свята сила, при помочи якої
Він виконує свої задуми. Святий дух є невидимим
для людського ока, але Бог поміщує його на своїх
сотворіннях на землі і приводить їх до діяльнос
ти, щоб служили Його цілі. Він дає власть певним
одиницям виконувати припоручені їм завдання
через положення на них свого духа.
Пророцтво Йоіла відкриває щось нове, що Єго
ва мав зробити для тих, що мали виконувати Його задуми відносно царства або ТЕОКРАТИЧНО
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Всевишнього. Пророцтво
Йоіла каже: “І станеться після сього, що на всякого зіллю мого духа, і будуть сини ваші й дочки
ваші пророкувати; старим людям у вас будуть
сни од мене снитися, та й молоді в вас будуть видива бачити” – Йоіла 2: 28. Петро навів пророцтво яке сповнилося в меншій мірі в часі Пятидесятниці. Повне сповнення цього пророцтва взяло
місце після приходу Ісуса Христа до храму в 1918
році – Дії ап. 2:16,17.
Слова “після сього” очевидно відносяться до
часу, коли Божі люди виконають певну роботу зазначену в 2 голові Діяння Апостолів, від 12 до 17
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вершика, і це зазначить сповнення пророцтва в
цілости. Тому що слова пророцтва мусять відно
ситися до Божого останка у сповненні, то здається, що це вже аж посвячені зрозуміють їхнє занедбання служби Бога Єгови, і коли вони покаються і навернуться цілком до чистого почитання Бо
га Єгови і до служби Його царства, і коли вони
відмовляться піддатися перешкодам в їх вірному
служенню, і відкинуть геть страх до чоловіка й
диявола, – тоді вони зрозуміють що прийшов час
коли Єгова вивів своїх людей з неволі й показав
їм їхню вільність у Христі.
Піддавшися релігії, жидівський народ понехав
свій заповіт з Богом, і за те Бог відкинув той народ. Лише останок жидів стояв сильно при условинах своєї угоди з Богом. Між ними був Петро,
ученик Ісуса Христа, разом з иншими вірними
учениками. Святі Писання показують, що ця
часть пророцтва Йоіла в меншій мірі сповнилася
в Пятидесятницю, коли то Бог дав ученикам Ісуса силу говорити про ціль Його многими мовами,
якими перед тим вони не могли говорити. Апостол Петро під натхненням духа указує, що час на
цілковите сповнення цього пророцтва прийде в
“останних днях”. Инші святі Писання виразно
показують, що ті “останні дні” прийдуть, коли
Господь Ісус прийде до храму чинити суд
(Мал.3:1–3). Святі Писання показують, як це було
подано у Вартовій Башті, що Господь явився в
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храмі в 1918 році. Це вже аж потому часі, що посвячені покаялися і навернулися цілком до служби Єгови, як про це записано в пророцтві Йоіла
2:12-17. Слова апостола Петра ясно указують, що
слова “після сього” в Йоіла 2:28 указують на час
після 1918 року. В Пятидесятницю апостол сказав: “І буде останнього дня, глаголе Бог, виллю я
Духа мого на всяке тіло; й пророкувати муть сини ваші і дочки ваші, і молодці ваші видіння бачитимуть, і старшим вашим сни снитимуться”–
Дії ап.2:17.
Завважте окружаючі обставини, які сталися в
часі меншого сповнення пророцтва. Петро під
присягою тричи відрікся свого Господа, Ісуса
Христа. Всі инші ученики покинули Господа і повтікали вночі, коли Його судили, із–за страху перед иншими жидами. Всі вони мали причину жалувати й каятися (Мат. 26:55–75; Йоана 18:15–27).
Навіть по воскресенню Ісуса з мертвих Його ученики зійшлися і замкнули двері із–за страху перед
жидами (Йоана 20: 19–26). По тім як ті вірні ученики показали свій великий жаль і каяння і Ісус
простив їм, тоді вони були привернені до Божої
ласки. (Йоана 21:1–19). Це вже аж потому, як
ученики увільнилися від їх страху перед жидами,
вони були помазані святим духом, як про це
сказано в Діяннях ап. 2:1–14. Тоді ученики стали
одважними і сміло проголошували про ім’я
Єгови, Його царя, і Його царство. Потому вони
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завжди підчеркували важність царства.Потім Бог
об’явив їм свій намір вибрати людей для свойого
ім’я, які мали бути свідками для Його ім’я,
величности і потуги (Дії ап.15:14). Ученики мусі
ли бути відділені від релігії до Господа. В Пятиде
сятницю Бог вилляв свого духа на всіх осіб у тілі,
що були цілком посвячені Йому. Це становило те
менше сповнення Йоілового пророцтва повисше
наведеного.
В роках 1917 і 1918 прийшла дійсна проба на
посвячених одиниць, і многі із них не схотіли пуб
лично визнати своє посвячення Богу і Його царству; і це вони зробили задля страху. З причини
такого недбальства ті посвячені одиниці не вподобалися Господеві. Отже Бог не міг указати своєї
ласки недбалим одиницям аж поки вони не покаялись і визнали їхню провину перед Богом і постановили цілком чинити волю Божу. До того часу
посвячені трималися релігійної опінії, що головна
ціль Єгови є спасти людей і декотрих з них забрати до неба, а декотрих полишити на землі, і всі
вони мали помагати Богові у виконанні Його заміру. Хоть Божі люди бачили в 1919 році, що
страх перед чоловіком провадить у біду, то однак
вони не зрозуміли свого нещасного положення аж
в 1922 році. Тоді то Господь відокрив своїм людям правду відносно присутности Ісуса Христа в
храмі й що Бог ужив пророка Ісаію записати пророцтво яке сповнилося на посвячених в 1922 році.
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Те пророцтво каже: “В році, коли царь Озія помер, бачив я Господа на високому й піднесеному
престолі, а краї ризи його наповнили храм. І промовив я: Горе мені! Погибель моя! Я бо людина з
нечистими устами, й живу між людьми з нечистими губами, – а се ж очі мої бачили Господа сил
небесних! На се прилетів до мене один серафим із
жаріючим углем у руці, що взяв кліщами з жертівника”– Іса. 6:1, 5, 6.
Зрозумівши свій стан, вони покаялися і переп
росили Господа, і тоді зачалось сповняти на них
пророцтво в цілости відносно вилляття святого
духа; Ісус Христос в храмі діяв від імені Бога Єго
ви, щоб вилити свій святий дух на тих, що Він
признав їх за вірних в часі судження храму – Дії
ап. 2: 33).
Опісля Божі люди пізнали, що Його намір був
“взяти з між народів людей для свого ім’я”. Давно
тому Бог заявив, що Він дозволить дияволові
позіставати в противенстві до Єгови через
назначений період часу, при кінці котрого Бог
заявив, Він велить проголошувати по цілій землі
про Його велике ім’я, і що це Він зробить зараз
перед Армагеддоном, коли Він обявить свою
найвисшу силу проти ворога (2 Мойс.9: 16). Тих,
що Господь мав післати бути Йому свідками і
проголошувати Його ім’я і царство по цілій землі,
мусіли бути помазані Його духом і отримати пору
чення від Єгови і власть виконувати приписану
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їм роботу. Условини тієї приписаної роботи Бог
зазначив у свому слові, відкриваючи факт, що ті
в Христі Ісусі, що були признані в храмі, мали
бути тією клясою про котру слова пророцтва
говорять: “Дух Господа спочив на мені, бо Гос
подь помазав мене на те, щоб принести благу
вість убогим; післав мене зціляти сокрушенних
серцем; вістити невольникам визвол на волю, а
увязненим – відчинення темниці”. Бог припору
чив роботу, яку мусіли виконати ті, що були взяті
зо світа для Його ім’я. Що вони мали виконува
ти? Пророцтво відповідає “Проповідувати рік
примирення Господнього й день пімсти Бога на
шого” (Іса.61:1,2). День пімсти проти кого? Проти
всіх тих, що противляться ТЕОКРАТИЧНОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, і тими ворогами головно є
релігійні провідники. Отже та припоручена робо
та для вибраних і помазаних вимагала від них
проголошувати правду, яка то правда зо слова Бо
жого обнажує релігію яко обман диявольський
для зведення людей в цілі матеріяльної наживи
для релігійних торговців. Прийшов час, що Бог
виконає своє “діло незвичайне”, і тому вибрані
мусіли брати участь в Його “дивовижній роботі”
проголошуючи Божий намір як про це сказано у
повисшому поручені. Щоби виконати ту роботу,
то свідки мусіли мати духа Божого. На всіх таких
у тілі посвячених Єгові Він вилляв свого духа
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через Ісуса Христа, і цим чином зробив їх своїми
свідками і післав їх проголошувати Його задуми.
Та “дивовижна робота” Єгови значить робота
знищення релігії, защитників і прихильників релігії, бо всі вони противляться ТЕОКРАТІЇ. Проголошення Божого ім’я і Його царства приносить
знищення противникам Господнім. Божа організація на загал є представлена символічно під
ім’ям “Єрусалим”, що включає і царство. Тепер
завважте сповнення пророцтва по 1922 році. Це
пророцтво Йоіла є поперте иншим пророцтвом
Господнім: “І вигублю того часу всі народи, що
рушили проти Єрусалиму. На дом же Давидів і на
осадників Єрусалимських вилию духа ласки й по
божності, й поглянуть (вороги і противники Божого царства) на того, що Його прокололи, й будуть голосити по нему, як по синові одинцеві, й су
мувати, як сумують по перворідневі”– Зах.12:9,10.
Ті що посвятилися Богу і Його царству, і що
мали привилей виконувати роботу Ілиї перед
1918 роком, були проколені й їхня робота “убита”,
і задля тієї причини вони сумовали. Імя Єгови і
Його улюбленого сина було проколене в 1918 році, і тоді настало велике ридання між посвяченими Божими людьми, і це Господь предсказав в
пророцтві Захарії в повисше наведенім. (Гляди
Приготовлення, сторона 230). На тих вірних оди
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ниць Бог вилляв свого духа на всяке тіло, що було посвячене Єгові. Ця подія була особливо зама
ніфестована на конвенції в Сідар Поїнт на 8 вересня, 1922 року. В тому часі тягар був знятий із сердець тих, що були посвячені Єгові, й тоді вони
побачили, що вони мають много до виконання.
Зараз по помазанню в Пятидесятницю апосто
ли пішли проповідувати царство усім, що хотіли
слухати, і їх проповідування було шкідливим для
релігії. Релігіоністи противилися гірко апостолам
і накинули на них велику зневагу. Саул з Тарсів
був великим релігійним провідником і гонителем
учеників Ісуса Христа, і коли Господь отворив
його розуміння, тоді релігія в ньому була знищена
(Галат 1:1–14).
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Рівно ж по вилляттю святого духа на Божих
людей в 1922 році, вони були післані проголошувати задуми Єгови, і проголошення ними Божої
вістки спричиняло знищення для тих, що противилися Божому царстві; і та нищительна робота
довершить свого діла коли те “діло незвичайне”
Єгови буде виконане в Армагеддоні. Всі, що приняли помазання святого духа і що ділали по приказу Бога, були цілком відділені від світських організацій в яких релігія володіє. Кожний помазанник, діставши припоручення ділати в Його
ім’я, мусить проголошувати вість правди яка
приносить знищення релігії. Щоби отримати признання від Бога всі такі мусять вірно виконати
условини того припоручення і через це зробити
себе предметом наруги, ненависти, і переслідуван
ня зо сторони ворога. Будучи помазані й виконуючи їхнє завдання після поручення, і будучи в
Христі Ісусі, такі помазанники є “ногами” Христа, що радісно виконують Божий замір відносно
Його царства. (Іса. 52:7). Як Ісус Христос їх голова терпів велику зневагу і переслідування з рук
релігіоністів, так тепер “ноги Його” є предметом
переслідування. Свідки Єгови не є порушені впли
вом ніякої земної особи. Вони не мають земного
провідника або земного царя. Вони є слугами Бога Єгови через Ісуса Христа, царя, їх голови. Слова Єгови записані в пророцтві звучать: “Я виллю
мого духа”, цебто, Божу святу силу, на всіх пос
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вячених Йому, щоб вони проголосили Його вість
народам. Вилляття Його духа було на голову,
Ісуса Христа, і через Нього Його дух був виллятий на членів Його тіла (Пс. 133:2). Ісус Христос є
Головою і Провідником усіх тих, і ніхто з людей
не може навчати або провадити тих помазанників. Вони всі є проваджені й навчені їх Головою,
“І ви помазання маєте від сьвятого, і знаєте все.
Те помазання, котре ви приняли від Нього, в вас
пробуває, і не потрібуєте, щоб хто учив вас; а як
те саме помазаннє навчає вас про все, і воно правдиве й не брехня, то яко ж воно навчало вас,
пробувайте в тому – 1 Йоана 2:20,27.
ВСЯКЕ ТІЛО
Що ж тоді означають слова пророцтва “на всяке тіло”? Спевністю, що не на всяке тіло людства,
як це колись розуміли. Коли Ісус був присутний в
тілі Бог вилляв свого духа на Ісуса Христа
(Мат.3:16,17). Святий дух не міг бути виллятий
на інших аж поки Ісус не був прославлений (Йоана7:39). Ученикам обіцяно післати святого духа, і
в Пятидесятницю святий дух був виллятий на вірних учеників і инших вірних одиниць, що чули і
вірували і посвятилися Єгові. (Дії ап. 2:38). По
тому дух святий був виллятий на Самарітянів,
що цілком посвятилися Богу і Його царству (Дії
ап. 8:14 – 17). Пізніше у Богом назначеному часі
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Його дух був виллятий на не – жидів у тілі, що
посвятилися Єгові і Його цареві (Дії ап.10; 44–46).
Слова “на всяке тіло” напевно не могли відноситися до кожного, що противиться Богу і Його
царству. Очевидно значення тих слів “на всяке
тіло”є, що Божий дух спочив на всякому сотворінню, що знаходилося в тілесному організмі, і на
тих що були сплоджені з Божого духа по цілковитому посвяченнюся Йому і доказанню їхньої віри
й посвяти до Бога і Його царства. Коли Христос
прийшов до храму в 1918 році, Він зачав пробувати і судити посвячених одиниць. Ті що перейшли
ту огненну пробу, доказавши свою несамолюбну
посвяту Господеві й Його царству, отримали Бо
же признання, і були приведені в храм і помазані
духом Бога Єгови який був виллятий на всіх таких одиниць в часі, коли вони знаходяться іще в
тілесному організмі. Ось так будучи приведені до
Христа і ставшися частю Його організації, вони
були вислані “приносити жертву Господеві в праведності”, і це вони роблять, як про це святі Писання говорять, через проголошення Божого ім’я
і Його царства – Мал. 3: 1-3; Жид. 13:15.
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Який же є наслідок з виллятя святого духа?
Це питання має відповідь у пророцтві: “Й пророкуватимуть сини й доньки ваші”. В
пятидесятницю ті слова відносилися до жидів,
їхніх синів і доньок, що посвятилися Богу і Його
царству, тому що Петро, як і пророк Йоіл, звертали свою вість до “дітей Сиона” і “Ізраїля, мого
люду” (Йоіла 2:23-27). Отже ці слова відносяться
до позатипічних ізраїльтянів в часі сповнення
пророцтва в цілковитости. Сини і доньки приходять по родичах, отже вони представляли Божого
останка, якого Господь привів і зробив частю
“вірного і розумного слуги”, котрому Господь по
ручив справи свого царства на землі, (будучи
дітьми, вони представляли молоду і живу групу,
бистроумну, несамолюбну і активну у виконанні
їх угоди і припоручення Господнього (Іса. 44:1–8).
Дальше відносно них пророцтво каже: “Проро
куватимуть”, що значить, що вони проповідувати
муть правду. Апостоли в їх часах так пророку
вали. Всі інші помазанники пророкували; цебто,
вони проповідували або проголошували вість Бо
жу відносно будучности, як і про теперішній час, і
все це вони робили під силою духа Єгови. Яко про
це написано в пророцтві: “Єгова Бог заговорив,
як же пророкам (посвяченим Йому) не пророкува
ти?” (Амоса 3:8, А.П.В). Наслідок є, що всі такі
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свідки для Єгови дотримують Його приказів, зві
щають про Його ім’я, і про Його царство, після ус
ловинів їх припоручення, і цим вони пророкують
або проголошують Його імя і Його царство після
условинів даного припоручення, і ось так вони
пророкували або проголошували ім’я і царство
Всевишнього. Коли Ісус Христос прийшов до хра
му і відбудував Сион, всі, що були в храмі і оста
лися вірними, мусіли нести свідоцтво про ім’я й
царство Єгови. “І прийде Одкупитель Сионові й
синам Яковим, – тим, що навернуться од безбож
ності – говорить Господь. А се завіт мій з ними, го
ворить Господь: Дух мій, що на тобі, і слова мої,
що я вложив в уста тобі, не одступлять від уст тво
їх і од уст потомства твого, ані од уст синів внуків
твоїх від тепер і по віки, говорить Господь”– Іса.
59:20,21.
ПОРІВНАННЯ
Враження судження храму були якраз противні
иншім, як про це пророцтво говорить: “Старшим
вашим сни снитимуться”. Це малоб значити, що
сновиди не сповняють Божого приказу. Ті люди є
названі як „старці”, що мають твердий, сталий і
запертий ум і через те не є охочі до науки. Такі
люди твердили, як це факти показують, що всяка
Божа правда була відкрита одному чоловікові
перед жовтнем 1916 року, і тому вони відмовляю

263

НЕВИДИМА СИЛА
ться уважати на одкриття Божого пророцтва, яке
приходить до тих, що служать Йому. Такі “стар
ці” відступивши від служби в полі, опустили свої
руки і зачали дрімати і мріяти про час коли вони
зможуть пійти до неба і помагати управляти
справами (світа) звідтам. Вони висше думають
про себе ніж повинні. Усі люди посвячені, що так
снили сни в часі судження храму, були відкинуті
Господом, як це пророцтво показує, і всі такі оди
ниці, що думали високо про своє знання й велич
ність, і які вперто йшли своєю власною дорогою,
знайшлися в тій клясі сновид. Це значить, що хто
приняв помазання, і хто не старався енергійно
сповнити своє припоручення, той уважатиметься
за сновиду. Такі сновиди є якраз противостав
ленням “синам” і “донькам”. Такі сновиди уважа
ють себе за великих у своїм умі, і про них є
написано: “Не самі ж тільки многолітні розумні,
та й не самі старці знають правду” (Йова 32:9).
Сновиди, не маючи охоти вчитися про Бога, проголошують свої власні ідеї і йдуть своїм власним
шляхом і цим чином стають ложними пророка
ми; цебто, вони ошукують себе і инших, що уважають на їхні часто повторені сни. Вони ніколи
не відходять від їх релігійних звичаїв, і вони три
маються переказів людських. Про таких Господь
сказав: Вони „пророкують оману свого серця.
Невже ж в них на умі своїми снами довести мій
нарід до того, щоб забув моє ім’я, так як отці
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їх позабували моє ім’я задля Баала?”– Ерем. 23:
26,27.
Тоді Господь порівнує між сновидами а тими,
що руководяться Його словом, коли Він каже:
“Пророк, що бачив сон, нехай же й оповідає його
за сон, а в котрого моє слово, той нехай і переказує моє слово вірно. Хиба ж полова (сни–тут уподібнені до полови, яка нічого не варта) й чисте зерно (Боже життя–підтримуюче слово) все одно?
говорить Господь. Я на пророки ложних снів, говорить Господь, що розказують їх, і зводять з ума
люд мій своїми і брехнями й оманою, – на тих, що
я не посилав їх і не давав їм наказу, й що з їх нема
ніякого хісну на народові сьому, говорить Господь.”– Ерем. 23:28,32.
3 огляду на ці виразні слова Божого пророка;
нехай же помазанники остерегаються і оминають
самозваних мудреців, що вивищують себе ставля
чи свої власні ідеї або традиційні ідеї иншого чоло
віка і що йдуть за ним і стараються инших спонукати йти за такими сновидами.
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Ті що дійсно посвячені Богу і Його царству є
уподоблені пророком до молодців: “Молодці в вас
будуть видива бачити”. Такі є „сильні в Господі й
в потузі сили Його (Ефес. 6:10). Дальше написано
є: “Слава молодих – їх сила” (Прип. 20:29). Видіння тих молодих людей не є ілюзія, але ясне вирозуміння і оцінення Божого Слова. Вони бачуть
сповнення Його пророцтва і бачуть, що Ісус Христос відкриває ті пророцтва, і що Ісус Христос,
голова храму, є Учителем членів Його тіла. До та
ких апостол говорить в листі до Ефесян 1:17,18.
Такі молоді люди бачуть видива у останних днях,
а значення їх відкривається через фізичні факти у
сповненні пророцтв, які Господь сповнив. Будучи
так помазані, вони бачуть царство і що Ісус Христос є у храмі і виконує задуми свого Отця. Вони
бачуть і оціняють пророчі драми, що давно тому
були зроблені й записані Господом, предсказуючи
як справи царства поступатимуть і відкриває те,
що вскорі має настати. За все це вони віддають
честь Богу Єгові й цареві й не признають собі ніякої чести.
Напевно це значить, що хтось може перейти про
бу, увійти в храм і приняти помазання, а однак
занехати виконати своє припоручення і бути викинутим геть. В тому згляді завважте слова Йоіло
вого пророцтва: “Ба на раби й на рабині я того ча
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су злию духа мого” (Йоіла 2: 29). Петро, наводячи
ті слова, сказав: “І на слуг моїх і на служниць моїх” (Дії ап. 2:18). Те пророцтво не каже: “На твоїх
слуг і служниць”. Отже виходить, що ціль вилляття святого духа є, що хто приняв Його, той
мусить бути слугою Його. Такі не можуть бути
лише слугами на погляд, щоб їх виділи люди, але
„як слуги Христові, чинячи волю Божу від серця”
(Ефес.6: 6). “Яко свобідні, а не яко ті, що мають
свободу за покриттє злоби, а яко слуги Божі” – 1
Петра 2:16.
Безсумніву це значить, що хоч деякі є назначені
на одну службу, а другі на иншу, то кожний мусить служити як Господеві, а не як слуги чолові
ка. Попередній стан у світській позиції, як наука і
добре ім’я, не робить різниці тому, що всі помазан
ники Господні мають служити Всемогучому Богу
і Його царству.
Завважте дальше сильні слова пророцтва Петра: “Виллю в ті дні Духа мого”, цебто, по приході
Господа до храму в 1918 році. Це становить даль
ший доказ, що вилляття духа на всяке тіло значить, що всі сотворіння в тілі, що є посвячені Богу Єгові, отримають святого духа і мусять опісля
бути слугами Бога і вірно служити аж до кінця, і
що всі разом такі становлять “вибраного слугу”
або “вірного й розумного” слугу, котрому Господь
поручив інтереса свого царства на землі – Мат.
24:45–47.
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Вилляття святого духа приготовило й озброїло
тих слуг зачати виконувати їхню роботу, як слуг і
свідків Єгови, і це дальше доказує, що хто вірно
сповнить їх припоручення з ласки Божої, ті матимуть часть у чудових річах описаних пророком: “А опісля покажу знамення на небі й па землі; кров і огонь і стовпи диму”– Йоїла 2:30.
Самі помазанники є дивом для многих. Многі
люди колись дивувались з апостолів і інших, що
приняли святого духа в Пятидесятницю (Дії ап.
2:6–13). Відносячися до вірних одиниць Божих,
псальміст каже: “Многим людям чудовищем я
здавався; але ти сильна моя защита” (Пс.71:7).
“Ось я (Ісус Христос) й діти, що дав мені Господь
як дороговкази та прообрази в Ізраїлі від Господа
сил, пробуваючого на Сион горі” (Іса. 8:18).
“Слухай же вважно, ти первосьвященниче Ісусе,
ти й товариші твої, що засідають перед тобою, –
се мужі знаменні: Ось, я приведу слугу мого Пагонця” (Зах. 3:8; гляди також Езекиїла 12:6,11;
24:24–27). Свідки Єгови сьогодні під проводом більшого Мойсея, Ісуса Христа, сповняють образ
дивів які виконали в Египті Мойсей і Арон. (2
Мойс. 4:21; 7:3–9; 5Мойс.4:34; 6:22). Єгова уживав своїх свідків у цих останних днях для сповнен
ня своїх чудових пророчих драм. “Дивовижне діло” Єгови тепер на землі є великим дивом для
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многих, і Божі люди мають часть у виконанні того ж.
Відносно “знаменів на небі”, як це зазначено в
пророцтві Йоіла 2:30, Єгова отворив очі розумін
ня вірному слузі клясі, щоби він побачив дві вели
кі ознаки або дива на небі, які Йоан бачив у символі. „І явилась велика ознака на небі, – жінка
зодягнена в сонце, а місяць під ногами її, а на голові її вінець з дванайцяти звізд. І явилась друга
ознака на небі; і ось, змій великий, червоний як
огонь, у котрого голов сім і десять рогів, а на голо
вах його сім корон” (Одкр. 12: 1,3). Ті ознаки або
дива в небі, які бачив Йоан, є великі противні собі
організації. Вірний слуга кляса вперше побачив
ті дива в небі з 1921 році, коли то “Вартова Башта” в перший раз помістила артикул про дияволь
ську організацію (гляди Вартову Башту з 1921 ро
ку, сторони 90,91). Тоді в 1925 році Вартова Башта помістила доказ, що Божі люди бачили, що ті
дива взяли місце в 1914 році. Відносно тих ознак,
що зачали брати місце в 1914 році на землі, Єгова
отворив вирозуміння своїм людям, щоб вони побачили земну організацію диявола, яка складалася з релігії, комерції і політичних чиновників, а
особливо указав на поганність релігійного чин
ника. Єгова теж показав своїм свідкам, що Він
уживає їх на землі, провадить їх у виконанні роботи, т. є, у виллиттю “сім останних пораз” на
„християнство” по 1922 році, і ті порази мучили
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ворога. Ті факти ясно показують що пророцтво
Йоіла сповнилося відносно тих ознак на небі й на
землі.
Описуючи дальше обставини, які б мали наста
ти при кінці світа, Ісус сказав: “І будуть ознаки
на сонці, й місяці, й зорях, а на землі переполох на
родів у заколоті, як зареве море та филі. І омертвіють люде від страху та дожидання” (Луки
21:25,26). Вірні слуги Божі не лише бачили ті оз
наки, але одважно проголошували їх иншим. Дальше описуючи ті річи, які вірні мали бачити як
дива, пророк каже:“Кров і огонь і стовпи диму”.
Вилита кров – це символ смерті або те, що має до
чинення зо смертю. Це було представлене коли
Мойсей вилляв воду на землю єгипетську і вона
стала кровю, і тоді він вдарив по воді Нілу, і вода
теж стала кровю – 2 Мойс.4:9:7; 15–25.
Значення тієї ознаки було відкрите вірним слугам Єгови через видавництво Вартової Башти в
1934 році. Кров була ужита як символ в подіях,
які наступили по трубленню “другої труби” (Одкр. 8:8,9) і виллятю чаш гніва Бога Вседержителя
(Одкр.16: 3,4) (Гл. Світло, Том 1 і 2). Ось так було
відкрито, що води релігійні й торговельні є смер
тні коли порівняти їх з водами світла й правди,
що виходять від Бога Вседержителя.
Щодо “огню”, то очевидно сповнення тієї части Йоілового пророцтва знаходиться в огненній
вістці Бога Єгови, яку велів проголосити по цілій
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землі, а особливо в гіпокритичному “християнст
ві”. Свідкам Єгови, вірному слузі клясі, було доз
волено нести ту огненну вість між людей, і та віс
ть страшенно пекла і палила релігіоністів. “Тим
же то говорить Господь Бог сил: за те, що провадили ви такі річи, зроблю я слова мої в устах твоїх огнем, а сих людей – дровами, і той огонь пожере їх” (Ерем. 5:14). “Хиба ж моє слово не похоже
на огонь, – говорить Господь, і не поможе молот,
що розбиває скелю?” (Ерем. 23:29). Знов в иншому місці свідки Єгови представлені через чоловіка “одягненого в лняну одежу”, якому сказано
йти до Божої організації і взяти огнянну вість і
розкинути її по місті або краї “християнства”, і
така вість спричиняє знищення релігії (Езек.
10:2,7). Те, що наступило по трубленню першої
труби було неначе огонь, яким реліґіоністи пеклися – Одкр.8:6,7.
Щодо “стовпів диму” (Йоіла 2:30), то здається
відноситься до “диму муки” ворогів Єгови, а особливо відносно провідників релігіоністів і їх організації, і так мука спричинена Божою огненною
вісткою дорученою їм. Господня армія сарани несла цю огненну вість між релігіоністів, і той огонь
спричинив великий дим мук для релігійних провідників. “То й питимите також од вина гніву Бо
жого, немішеного, наточеного в чашу гніва Його;
і буде мучений в огні і сірці перед святими ангелами і перед Агнцем. А дим їх муки буде зноси
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тись по вічні віки; і не мають впокою день і ніч
ті, що покланяються звірові і образові його, і коли
хто приймає пятно імени його” (Одкр. 14:10,11).
Муки, які Єговова вість спричиняє релігіоністам,
а особливо Римо Католицькій Гієрархії, збільшаються щодня в останних часах, і це можна бачити
як вони виють і проклинають. Їх так пече і жалить що вони підбурують товпу нападати на свідків Єгови, показуючи цим їхній гнів проти Бога і
проти його царства.
Дальше, “стовпи диму” указують на вираз Бо
жого гніву проти тих, що переслідують його вірних слуг: “Бухнув дим і (в його гніві) із ніздер його (Єгови), і огонь пожираючий посипався із уст
його, углє палающе бурхало з него. Нахилив небеса, і спустився на землю, і стала чорна хмара під
ногами його”– Пс.18:8,9.
В цих останних днях Бог обявляє свій гнів від
часу до часу, але цілковите вираження Його гніву
прийде В Армагеддоні, і потому дим буде сходити
по віки вічні, указуючи, що кляса спалена огнем,
з чого повстав дим, перестала існувати.
По вилиттю святого духа на всяке тіло прийш
ло більше світло для помазанників. Та на релігіо
ністів і “лукавого слугу” клясу прийшла темрява.
“Сонце обернеться в темряву, а місяць – у кров
перед тим, нім настане день Господень, великий і
страшний”– Йоіла 2:31. Сонце, це діло Боже й
воно є джерелом світла в день для Його земних
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сотворінь. Лише Бог може обернути те велике
світло в темряву. Бог виразив свій гнів против
ворога піславши на нього темряву. “Я роблю й
сьвітло й темряву, посилаю долю й недолю; я, Господь, усе це роблю”– Іса. 45:7.
Ті порази триденної темряви, яку Бог післав
на Єгипет, представляли агентів сатани в цім дні
темряви. (2 Мойс.10:21–23). Бог виразив своє негодовання против ворога цими словами: “Дорога
їх нехай буде темна й ковзка, і ангел Господній
нехай на здогін наступає на них”. (Пс. 35:6). “Але
він потопною водою розібє до підвалин Ниневію; І
за ворогами його поженеться темрява”– Наума 1:
8.
Дух Божий дає світло, а світло Боже є стримане
від усіх, хто лицемірно називає себе Його слугами,
а вдійсности є слугами диявола. Всі релігіоністи
противляться Богу і Його намірам, і через те знаходяться в темряві. Особливо Господь згадує про
“лукавого слугу” клясу, котра то кляса колись
була у правді, але тепер викинута в надвірню темряву (Мат. 24:48–51). Світло і правда царства є
представлені через сонце, яке він обертає їх у темряву для тих, що противляться Йому і відкида
ють Його слово. Усі фізичні факти показують, що
сповнення цієї части пророцтва взяло місце в цих
останних днях. Лише ті, що мають духа Господнього, бачуть і оціняють царство, а всі инші, а
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особливо релігіоністи, противляться царству, і
через те знаходяться в цілковитій темряві.
Місяць теж є творивом Божим щоб давав світло в ночі для Його сотворінь. Обернути місяць у
кров може лише Бог, і це Він робить, щоби показа
ти своє негодовання до Його ворогів. “Місяць під
ногами” Божої жінки символічно представляє
Його організацію під Його законом (Одкр. 12: 1).
Отже Єгова постарався, що Його організація є
кермована на правий шлях. Ті що мають духа Господнього є проваджені світлом стежкою праведности, і вони радуються чинити Його волю. Вороги не мають світла, але вони у темряві перебувають і противляться Богу. Для ворогів святі Писання не мають значення і є темні. Сучасні володарі землі є без світла і не мають ніякої потіхи ні
помочи з Біблії. Всі володарі тримаються якоїсь
релігії, а Боже слово світла, що є Його законом,
являється для ворогів мертвим і страшною річчю, представлено символічно через застиглу
кров, і цим чином місяць обернений у кров. Релігіоністи, а особливо політичні володарі Католицької Гієрархії, ненавидять правду, тому що вона
говорить до них про криваву пімсту й знищення
(5 Мойс. 32:43; Мат.23:34,35) Для таких ворогів
Божий цар і царство є гидотою. Диктатори глядять зо страхом на Божий закон, і через те Гієрар
хія й инші релігіоністи попирають диктаторів у
війні проти світла Божого слова, і гірко против
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ляться Його царству. Вони спричиняють насильство для тих, що приносять Його вість світла й
правди для людей. Впродовж виконування Божого “діла дивовижнього” всі річи приналежні до
царства , звіщають горе і смерть для представників сатанських слуг на землі. Це становить ще ин
ший доказ, що день Армагеддону уже близько, то
му що сонце обернулося в темряву, а місяць у
кров, як це показує пророцтво що візьме місце
зараз нім настане “великий і страшкий день Єгови”. Головно від 1925 року свідки Єгови несли
вість царства і доручували її людям, і та вість говорить про пімсту нашого Бога що цей день уже
близько. Ось таку часть вони мають у Божому
“ділі дивовижньому”, і така робота виглядає для
релігіоністів дуже дивною. Ця робота мусить бути
виконана нім Єгова покаже ворогам свою велику
силу, що Він зробить у Армагеддоні. Приказавши
проголошувати своє ім’я й царство по цілій землі,
Єгова цим чином дає осторогу своїм ворогам і рівночасно указує свою милість для релігіоністів,
що були зведені й увязнені в релігійних організаціях, і котрі несвідомо йшли з релігіоністами. Тепер в цей день Єгова ясно показує, що релігія є
засуджена на погибель, і проголошення такої
остороги про таку судьбу дає нагоду для всіх людей доброї волі утікати до царства, щоб знайти
охорону нім Божий гнів буде виражений проти
організації Сатани.
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ХТО ЗМОЖЕ УТЕКТИ
Тепер проголошувати ім’я і царство Єгови і
про надходячий гнів на усіх лукавих, це невисказаний привилей даний для тих, що на них Він пок
лав свого духа. Ця вість одважно голосить про
зверхність Єгови, і це робиться серед опозиції релі
гіоністів, і ті, що чують вість і є послушні їй, ті
знайдуть охорону й спасення; і це Бог предсказав
через пророка Йоіла 2: 32: “І буде того часу: Кожен, хто призивати буде ім’я Господнє, спасеться;
бо тілько на Сионі і в Єрусалимі буде спасеннє, –
як сказав Господь, – та в останках, що їх Господь
покличе”.
Отже виходить, що хто не призиватиме ім’я
Господнього, той не спасеться. Це заставляє свідків Єгови виконувати їхнє завдання відносно
проголошення Його ім’я, Його царства і Його гні
ву в теперішньому часі.
Коли ж треба взивати ім’я Єгови, щоб дістати
визволення? Не аж зачнеться битва Армагеддон,
коли то всі побачуть натуральними очима вираження Божої пімсти проти лукавих. Віру мусять
мати ті, що шукають охорони. Чоловік мусить ві
рувати, що Всемогучим Богом є Єгова і що охорона й визволення залежить від Єгови (Жид.11:6;
Пс. 3:8). Він мусить вірувати, що Ісус Христос є
Відкупителем і Визволителем, і тоді поступати
згідно із тим віруванням. Инакше насліджене
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прокляття та знищення спочивас на йому (Йоана
3:36). Він мусить призивати ім’я Єгови нім Армагеддон зачнеться; а це він мусить зробити через
слухання, вірування і ділання згідно із пізнанням
правди, яку принесли йому свідки Єгови, а особливо ті, на кому Бог поклав свого духа. Для тієї
причини Бог післав своїх помазаних свідків проголошувати Його ім’я і Його задуми: “Як же призиватимуть Того, в кого не увірували? Як же віруватимуть, про кого не чули, як же чутимуть без
проповдуючого (того, що несе свідоцтво о правді?
А як же проповідатимуть, коли не будуть послані
(послані через отримання і помазання духа і припоручення від Єгови йти і проповідувати сю
євангелию царства)? Яко ж написано: Що за красні ноги благовіствуючих впокій, благовіствуючих про добре?” (Рим.10:14,15). Про цих то вірних
свідків пророцтво пише: “Які ж гарні на горах
ноги благовістника, що мир возвіщає, що вістить
радість, проповідає спасення, що говорить Сионові: Зацарював Бог твій!”– Іса. 52:7.
Тепер можна легко бачити чому диктатори до
магаються, щоби люди салютували прапорам і
чому Римо Католицька Гієрархія погоджується з
такими домаганнями, щоби люди нічого не слухали лише те, що Гієрархія каже їм. Ті поступки
диктаторів і Римо Католицької Гієрархії й инших
релігійних релігіоністів є безперечним доказом,
що такі агенти Сатани розпучливо стараються
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відвернути людей від Бога Єгови і перешкодити
їм чути про Його ім’я і царство. Диктатори і релігіоністи відкинули Ісуса Христа, Єгового помазаного царя, Володаря ТЕОКРАТІЇ. Вони прикладають усякі старання, щоби відвернути людей від
єдиного можливого средства охорони й спасення.
Це можна ясно доказати святими Писаннями як і
фактами, які перейшли от цими роками. Відносно
царя є написано: “Се камінь, зневажений од вас
будівничих, що стався головою угла; і нема ні в
кому другому спасення, бо й нема иншого ім’я під
небом, даного людям, щоб ним спастись нам” –
Дії ап. 4:11,12.
Диктатори і релігіоністи є майбутніми будів
ничими земних правительств, які уперто хотять
управляти світом замість Божого царства. Вони
виразно відкидають Єгового царя і царство, і через те на них спочиває гнів Єгови, який вскорі бу
де виражений проти них. Ті що остануться з релігіоністами напевно упадуть у великій катастрофі
Армагеддону. Ті що хотять знайти охорону й спасення мусять пізнати правду перед Армагеддо
ном і мусять слухати Господа, утекти від релігії і
релігіоністів, і пильно шукати охорони під Ісусом
Xристом. Великий Суддя і Виконатель Єгови є
Господь Ісус Христос: „Один єсть Законодатель,
що може спасти і погубити; ти ж хто єси, що судиш другого?” (Якова 4: 12 А.П.В.). Нехай же всі,
що бажають іти за Римо Католицькою Гієрархією
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і диктаторами, що бажають покланятися їм і іншим людям і салютувати прапорові, поступають
після їх бажання, але нехай вони добре знають,
що лише ті, що покажуть їхню віру в Бога і Його
царя, і що є слухняними Богу і Його цареві в служенні перед Армагеддоном, як Рагаба була, – такі
знайдуть визволення – Якова 2:24-26.
Організовання релігії зачалося від Вавилону, і
від тоді релігіоністи і їх організації були назначені
в святих Писаннях під ім’ям “Вавилон”. Як Бог
післав Еремію остерегти Ізраїля, що були доброї
волі, щоби вони утікали з диявольської організації, так тепер Він посилає своїх помазанників, разом з їх співтоваришами, Йонадабами, дати осторогу всім тим, що бажають охорони й спасення, і
до тих остережених Єгова тепер каже: “Втікайте з
посеред Вавилону й рятуй кожен душу свою, щоб
і вам не погибнути за беззаконство його, се бо година помсти Господньої, – він віддає йому заплату його. Виходи з посеред його, мій народи, рятуйте кожен душу свою від палкого гніву Господнього”– Ерем. 51: 6, 45.
Ця вість муситься проповідувати людям тепер,
і на кожного, що приняв помазання святого духа
Бог положив відповідальність доручити цю вість.
Занедбання виконати це припоручення принесе
нещастя для тих одиниць, що занедбують або відмовляються це чинити.
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За типічних днів Єрусалим і Сион знаходилися
на двох межуючих собі горах, і представляли всесвітну і столичну організацію Єгови. Сион був
типом на столичну організацію Єгови, що складається з Ісуса Христа і 144000 членів Його тіла, по
мазанних духом Божим, і на котрій то горі, в поза
типі, Ісус Христос і Його члени стоять, і там вони
є сильно озброєні проти ворога (Одкр. 14:1,3). Ті
що з них складатиметься “велика громада” не є
представлені на горі Сион. Всі люди доброї волі,
що втечуть у гори по приказу, і вірно там перебувають під охороною Христа аж до Армагеддону,
будуть вибавлені і становитимуть “велику громаду”. Бо на горі Сион і в Єрусалимі буде вибавлення, каже пророцтво. Тут слово “вибавлення”
значить “утекти”, і відноситься до тих, що утечуть (Іса. 4:3.4). О всякі річи Єгова постарався
для людей доброї волі через Ісуса Христа, голову
своєї організації Сион. “А на Сион – горі буде
спасення, й буде вона сьвятинею: і дом Яковів візьме в посідання займанщину свою”(Авдія 17).
Гора Сион – це ТЕОКРАТІЯ або Царство, і там бу
де спасення тому, що Бог Єгова воюватиме за
свою організацію, яко ж написано: “Бо ось що
сказав мені Господь: Як той лев, як левин щенок,
ревучи над своїм уловом, не здрігнеться хоча б і
ціла громада пастухів на його кричала, й не вступиться перед їх многотою, так і Господь сил зійде
воюватись за Сиона, й за гору свою. Як птахи –
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свої писклята, так Господь Саваот окриє, захистить, вибавить, пощадить і врятує (дасть повну
охорону) Єрусалима” (Іса. 31:4,5). Ось так Бог показав, що охорону і спасення лише Він може дати
через свою царську організацію. Про це Він дає до
відома ради Йонадабів, або людей доброї волі.
Утечі й визволення не можна знайти нігде ин
де лише в Господа Бога організації, “Як це Господь сказав”. Бог часто повторяв це через своїх
пророків, святих старинних мужів. Він теж це говорив через Ісуса Христа і своїх апостолів, а тепер
Він уживає останка, або помазанників, нести цю
вість людям доброї волі. Усі ті, від вірних старинних мужів, включаючи останка, були й є свідками
для ім’я Єгови і Його задумів. Останок тепер чує
цю вість, яку виповів Господь, і мусить нести її
людям, бо така є ціль їхнього помазання.
Пророцтво, Йоіла 2:32 показує, що останок ста
новить часть Єгової організації і є представником
її на землі, а особливо він є представником столичної організації Сиона, відносно чого є написано:
“І в останках, що їх Господь покликав”. Дальше
це показує, що “нші вівці”, які втечуть і знайдуть
прибіжище, ті мусять чути вість про царство, увірувати в неї, і мусять шукати Господа, і мусять
стати побіч останка і статися одним із співтоваришів останка в службі. Ця часть тексту після
Ротердамового перекладу, каже: “І ті, що полишуться між живими, що їх Єгова покличе”. Ті, що
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полишуться з останка, мусять перебувати в організації, щоб вони могли отримати охорону й спасення. Єгова покликав останка з між усіх народів
бути свідками для Його ім’я, і на них Він вилляв
свого духа. Перед 1919 роком, многі із тих, що були увязнені у ворожій організації, Господь покликав їх і післав їх із припорученим свідоцтвом. Ті
свідки, щоб вони могли затримати їхню невинність, мусять бути вірні у виконанні припоручення, яке Єгова дав їм, і тому вони мусять пильно
старатися, щоб проголосити ім’я і задуми Єгови,
великого ТЕОКРАТА. Вірність у виконанні задачі сконечности обнажує релігію й релігіоністів, і
для тієї причини велике переслідування релігіоністи кинули на свідків Єгови.
Дальше, для заохочення, потіхи і надії тих, що
приняли помазання святого духа, і котрі станов
лять назначених слуг Єгови в “цих останних
днях”, вони мусять памятати всякого часу факт,
що такі помазанники становлять Божу “сарану”,
яку Він називає своєю “великою армією” (Йоіла1:4; 2:11,25); і ці є вислані на поле битви, виконувати “діло незвичайне”. Єгова осудив на вічне
знищення релігію й релігіоністів. Отже виходить,
що релігіоністи, а особливо провідники їх, воюва
тимуть проти свідків Єгови до гіркого кінця. Те
пророцтво показує, що многі провідники схова
ються поза мури і будуть спонукувати своїх зведених йти й воювати свідків Єгови. Нічого іншого
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не можна сподіватися лише збільшаючоїся опозиції від ворога від тепер. Отже Єгова каже своїм
людям, що в цій битві ворог потерпить цілковите
знищення: “І хоч вони будуть воювати проти тебе, та не подужають тебе” (Ерем.1:19). Це було в
1918 році, що вірні були зібрані до храму й отримали святого духа. Ті що по тому часі були приведені в тіло Христа, також отримали помазання
святого духа через Ісуса Христа, голову Сиону.
Мардохей і Ноема представляли першу згадану
клясу, а Естер і Рут представляли ту другу клясу.
Всі ці разом становлять “вірного і розумного слугу” клясу, котрій Господь Ісус поручив справи
царства на землі. Вони мусять вірно дбати о спра
ви того царства всякого часу. За це, що вони вірно сповняють їхню задачу, вони сталися предметом наруги і переслідування з рук релігіоністів.
Та нехай всі помазанники, разом з їх співтоваришами стають мужні, студіюючи останну часть
пророцтва Йоіла, і вони побачуть намір Божий
осунути ворога, дати цілковиту охорону й спасення для тих, що люблять Його.
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ЄГОВА виразно заявив, що Він завжди вирівнює свої рахунки з ворогом. Через довгий період
часу Бог дозволив ворогові ділати без перешкоди,
але Він назначив час, коли Він вповні відплатиться за все, що ворог накував. Теперішній час –
це день Єгови і час коли вірні свідки мусять проголосити “пімсту нашого Бога”. Це мусить статися перед відплатою. Реліґіоністи тепер сильно виступили проти Сиона, Божої столичної організації, яка є представлена на землі через вірних свідків Єгови, і тому Єгова каже:“Це день Божої пімсти, час відплати за Сиона”. Бог перше повідомив
своїх вірних слуг про свій намір вповні відплатитися ворогові, й тому Він післав своїх свідків дати
повідомлення ворогові, що в короткому часі Бог
знищить їх – Ерем. 51:6,56; Іса.34:8.
Сьогодні “Католицька Акція” стала дуже лукавою у кожній часті “християнства”. Союз Римо
Католицької Гієрархії з націзмом, в їхній сильній
опозиції до ТЕОКРАТІЇ, воює проти свідків Єгови. При помочи грозьби і бойкоту проти торговельних купців, Гієрархія вивисшила й виславила
себе в часописях, і це коштом инших. Гієрархія
старається переконати себе й инших, що вона їде
на верху світа й що це вона управлятиме світом в
мирі і замість Божого царя, Ісуса Христа. Духовенство є горде, зухвале й зарозуміле, і в тім самім

284

РЕЛІГІЯ
часі показує свою боязливість. Не можучи довше
закрити перед людьми свого релігійного обману,
духовенство висилає молодих націстів, щоби вони
нападали на свідків Єгови. Дійсні злочинці й винуваті за такий злобний напад є Гієрархія. Вона
видумує як виконати такі злобні діла, і тоді заставляє инших виконати ті злі діла за неї. Вона думає, що вона зможе оминути кару за всі ті лукаві
діла, які вона поповнила проти тих, що служать
Богу і Його цареві. У свому часі Господь Бог виступить і понижить ту само–вивисшену Гієрархію; ані релігійні обманники нехай не думають
прийти до свого кінця в мирі, бо їх конець прийде
у війні з руки Христа, царя.
Цар Давид був типом на Господа Ісуса Христа.
Написано про Давида, що слово Боже було в ус
тах його і що він промовляв так, як дух Божий ка
зав йому (2 Сам. 23: 2). Те гадюче виховання Саула представляло релігіоністів, бо він жорстоко
переслідував Давида, Господнього помазанника.
У своїх останних днях Давид поручив Соломонові, що він мав вповні відплатитися тим, що переслідували його й агітували проти нього; і та жорстока організація представляє сьогодні “Католицьку Акцію” проти Єговових помазанників тепер
на землі. Давид згадав імена деяких провідників
тієї лукавої агітації про нього, і згадав їх діла лукавства, а між ними згадав про Йоаба. Про нього
Давид сказав: “Оце ж чини по свойму розуму й не
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дай йому зійти на той сьвіт із волосом сивим” (І
Цар. 2:6). Семей проклинав і нападав на Давида
тяжко, так як Гієрархія й її зведені агенти проклинають і нападають свідків Єгови. Семей значить “славний”; так і великі люди Гієрархії є сла
вними. Як Семей так і Гієрархія є насінням вужа.
Пророк Єгови сказав про того лукавого гонителя
Семея, і ці слова відносяться іще з більшим натиском до Гієрархії: “Ти ж не зостав його без кари,
бо ти чоловік мудрий, так знатимеш добре, що йо
му заподіяти, щоб він пійшов на той сьвіт із сивим волосом скривавленим” (1 Цар. 2:9). Як Господь через Давида сказав Соломонові що робити,
то це представляло, що вскорі станеться з Католицькою Гієрархією і її лукавими союзниками.
Гієрархія і націсти разом спричинили много
терпіння свідкам Єгови, поповнивши много жорс
токих і лукавих діл проти них. Отже про цих Господь сказав: “Бог же чи не помстився б за вибраних своїх, що голосять до Него день і ніч, хоч довго терпить про них? Глаголю вам, що помститься
за них незабаром. Тільки ж Син чоловічий прийшовши, чи знайде віру на землі?”– Луки 18:7,8.
Єгова відокривши значення пророцтва Йоілового своїм людям, повідомив їх про свої заміри вз
глядом ворога. Дальше, відносно справедливої відплати яку Бог пішле на Гієрархію, провідниківрелігійної організації, з яких складається диявольська організація – “Вавилон”, Більший Да
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вид, Ісус Христос каже: “Дійшли бо гріхи її аж до
неба, і згадав Бог про неправди її. Віддайте їй, яко
ж вона віддавала вам; і подвоїть їй тай у двоє по
ділам її, і в чаші, в котрій мішала, мішайте їй
удвоє. Скільки вона себе славила, і розкошувала,
стільки завдайте їй муки і смутку. Бо в серці своїм говорить вона: Сиджу царицею, і я не вдова, і
смутку не побачу” (Одкр. 18:5–7). Ось такий присуд Єгови є написаний проти лукавої релігійної
товпи, що зневажає його ім’я. Нехай же вірні послідовники Ісуса Христа тепер знають, що ті річи
були написані для інформації, помочи, потіхи і
надії тих, що проголошують те ТЕОКРАТИЧНЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО під час, коли ворог спричиняє велике переслідування їх (Рим.15:4). Свідки
Єгови в Німеччині терпіли і ще терплять з руки
націстів і Гієрархії, але нехай ті вірні послідовники Христа іще потерплять короткий час, вповаючи цілком на Бога. Він вирівнає рахунки і постарається, що ті релігійні заговірники не підуть до
гробу в спокою. Те пророцтво Йоіла дальше відкриває, що Єгова заподіє релігійним заговірникам, що воюють проти Його свідків і Його прави
тельства через Христа, царя. Найперше Бог повідомляє своїх людей що Він замірив зробити, а тоді
повідомив як Він це зробить.
Від 1918 р. зачався період знаний як “той день”
, котрих то слів пророк ужив і в котрому то часі
Господь зібрав до себе своїх помазанних людей,
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припоручив їм роботу і вислав їх виконувати ту
роботу, і в тому часі Бог також зібрав ворогів, дав
їм повідомлення й осторогу, і тоді справедливо відплатиться їм, тому Він каже через свого пророка: “Ось бо в ті дні, як я заверну полонь Юди й
Єрусалиму” (Йоіла 3:1). Головно від 1922 року
Господь випровадив з неволі тих, що з “Юдеї” і
“Єрусалиму” і поставив їх до роботи.
В цій части пророцтва Єгова предсказав, що в
ті дні коли Він вилиє свого духа на своїх людей,
тоді Він взивав останок прийти до Сиону і бути
помазанним і приказав їм виконати часть роботи,
як про це є сказано в Йоїла 2: 29. В тому часі, коли Господь явився в храмі, щоб чинити суд, Він
випровадив своїх вірних із сатанської організації
і післав їх, визволивши їх від страху сатанської
товпи, щоби вони одважно й сміло служили Богу
й цареві. Це є перший раз, що пророцтво Йоіла
згадує про поневолення Божого останка, вірних
переслідуваних одиниць, що по 1918 році були
випроваджені з неволі, і про яких то вірних одиниць Бог через свого пророка, заявляє: “Так говорить Господь сил небесних: Притіснені сини Ізраїля, як і сини Юдині, а всі, що їх позаймали в
полонь, держать їх кріпко й затялись не пустити
їх на волю. Та визволитель їх потужен, Господь
сил небесних імя його; він розбере їх справу, щоб
учинити впокій на землі, а страх навести на осадників Вавилонських” (Ерем. 50:33,34). Це пока
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зує, що Господь Ісус Христос, Польовий Маршалок, Вождь військ Єгови, виходить вповні приготований до війни, щоб по справедливості відплатити ворогам своїм.
Єгова виправляє ворогів у позицію знищення,
і ті, що є ворогами, є зібрані зі всіх народів. “Позбіраю всі народи на Йосафатовій долині, і заведу
там над ними суд за мій люд, за моє насліддє, за
Ізраїля, що вони його між невір порозкидали, й
мою землю між себе паювали”– Йоіла 3:2.
Усі части й всі чинники сатанської видимої
організації є зібрані. Це пророцтво є дальше поперте свідоцтвом иншого пророка Єгови, а іменно: “Оце ж ждіте мене, говорить Господь, до того
дня, як устану, щоб пустошити: бо я постановив,
позбірати народи, поскликати царства, щоб на
них досаду мою зігнати, стрясти на них жар гніву
мого; від огню бо ревності моєї погибне вся земля”– Соф. 3:8.
Роботу збирання Господь зачав по вилиттю
святого духа на своїх вірних одиниць. Факти показують, що це сталося в 1922 році. Як же це зібрання доконано? Єгова посилає своїх уповажнених свідків проголосити Його вість пімсти, що
вже прийшов час обрахунку і на оправдання Його
ім’я. Вів також велів проголосити, що Його помазаний цар і Його царство прийшло. Вірні свідки
Єгови що не погодилися з диявольською організацією, але вони під розказом Ісуса Христа повідо
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мили, що в недалекій будучності Господь поторо
щить ворога на порох.
Ціль проголошення Божої вістки є, щоб обнажити Католицьку Гієрархію і її релігійних союз
ників, показуючи, що релігія це обман і сіть і є
средством обмани тих, що є агентами сатани. Ця
товпа зневажає ім’я Єгови і звертає людей на дорогу знищення. Будучи поражені Божою вісткою
правди, Гієрархія і її агенти спонукують усі народи і правлючі чинники, як і її посіпаки, увійти в
світовий заговір проти свідків Єгови отже проти
ТЕОКРАТІЇ. Правительственна Гієрархія лучи
ться з тоталітарними диктаторами і правительст
вами у свойому змаганні здушити свідків Єгови,
що несуть свідоцтво про Єговове царство. Повний доказ цієї конспірації проти свідків Єгови і
царства стає яснійший щодня. Наприклад один
ізуїтський священник через радіо недавно сказав:
“Як би американські люди стали на свої задні ноги, то вони могли б знищити свідків Єгови за одну годину”. Цей ізуїтський священник є папським агентом, що ділає з повним признанням папи
і Гієрархії, хоч Гієрархія старається заховати цей
факт. У своїм змаганні заховати правду відносно
свого споріднення до цього ізуїтського священника, Гієрархія говорить лож, як це Господь Єгова предсказав в Іса. 28:15. Амбіція того ізуїтського священника, що промовляє через радіо, є стати
диктатором Америки, коли папство візьме конт
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ролю над американським народом. Подібні програми виконуються і в инших народах землі. Цим
чином ворог жене прямо в руки Єгового Екзекутора, Ісуса Христа, і стає в позиції до знищення в
Армагеддоні.
Ворожі сили мусять стати до битви, і через те
Єгова каже: “Рушайте народи на Йосафатову долину”. Вороги мусять бути зібрані там, щоб вони
побачили і переконалися, що Єгова є Всевишній і
Той, що Його сила переможе тоталітарних управителів і всі инші части організації сатани, всі
котрі противляться ТЕОКРАТІЇ. Сили ворожі не
є приведені на так звану “долину Йосафатову”,
яка є показана на новочасних мапах. Біблійний
вираз не відноситься буквально до такої долини.
Цей вираз Йоіла, це єдине місце в Біблії, де він
знаходиться. Він є символічний і відноситься до
тієї самої річи, що долина в якій Моаби, Амони і з
гори Сеїра воювали й були знищені (2 Парал. 20).
Опісля цар Йосафат назвав те місце “долиною
хвали”, бо там його люди благословили ім’я Господнє на оправдання Його ім’я, що він зробив через цілковите знищення ворога (2 Парал. 20:26).
Те ім’я “Йосафатова долина” значить “Єгова осудив” або “Єгова оправдав”, і це показує, що вид
битви відноситься до часу, коли Його ім’я буде
цілком оправдане через Його помазаного Оправдателя, Ісуса Христа, великого Судді і царя.

291

ВІДПЛАТА
Дальше каже те пророцтво: “І я змагатись буду з ними за своїх людей”. Згадане тут “змагання”
не відноситься до таких средств як петиції, протести, остороги, або які инші средства, що їх уживають свідки Єгови підчас Його “діла дивовижного”. Значення його більше ніж це. Коли те згадане змагання візьме місце, тоді “дивовижна робота” буде скінчена, єврейське слово “змагатись”
походить від слова “сафат”, і те слово є частю
ім’я “Йосафатової долини”. Це становить доказ,
що та долина є символічна і не відноситься до
Палистини де жиди ховають своїх померших, але
символічно відноситься до часу й місця де Єгова
виконає свій „акт дивовижний” що принесе цілковите знищення ворога. Бог не змагається за
так зване „християнство”, але за тих людей, що
носять Його ім’я, а іменно, вірні слуги Всевишнього. В Армагеддоні Єгова судитиметься з усіма
народами і людьми, і дасть вповні пізнати і зрозуміти, що вірні свідки яких Він помазав, є дійсно
Його людьми, що служать йому без компромісу.
Він обявить народам, що свідки Єгови, яких релігіоністи і їх союзники ненавидять і опрокидають
як непатріотів і проти котрих вороги пристусовують много лукавих призвіщ, є дійсно Божими
помазанниками, що носять Його святе ім’я, і котрі тепер представляють Його на землі.
Люди за котрими Єгова в цьому пророцтві заступається, є названі “моє насліддя”. Вони є 144
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000 членів тіла Христового, яких Єгова наслідив з
між людей на землі; цебто, Єгова вибрав їх зо світа, і вони є Його первенці, і Він візьме їх до служби з Ісусом Христом до неба. Про це є написано:
“І поглянув я, і ось, Агнець стоїть на горі Сион, а
з ним сто сорок чотири тисяч, у котрих ім’я Отця
Його написано на чолі їх. І чув я голос із неба, наче голос многих вод, наче голос великого грому, і
чув я голос кобзарів, що грали на кобзах своїх. І
сьпівають, як би нову пісню, перед престолом, і
перед чотирма животними і старцями, і ніхто не
зміг навчитись пісні, тільки сто сорок чотири тисячі, що викуплені від землі. Се що не опоганились з жінками, вони бо чисті. Се що йдуть слідом
за Агнцем, де б Він не йшов. Се що викуплені від
людей первістки Богу і Агнцеві” (Одкр. 14:1–4).
Цих вірних одиниць, що є “первенцями” і Його
„насліддєм”, ніхто не може нарушити без кари і
вживати для самолюбних цілей. Всякі сотворіння,
що стараються знищити помазаних людей Єгови,
стягнуть на свої голови своє власне знищення. Ті
великі правди народи мусять пізнати в Армагеддоні, що Єгова заступається за своїх людей, і в
тому то часі Він оправдає своє ім’я і Його людей,
які носять Його ім’я.
Бог заявив свій замір памятати в Армагеддоні
про своїх людей, що їх ворог переслідував і
ще переслідує, а це можна побачити з Його слів:
“Що вони (вороги) його між невір порозкидали, й

293

ВІДПЛАТА
мою землю між себе паювали”. В часі світової війни релігіоністи й їх союзники перервали світову
роботу Єговових людей, які разом ділали як Товариство. Вороги не хотіли тоді вірувати, що ті
вірні християни були слугами Єгови і Його представниками на землі. Ані вороги тепер не вірують, бо стараються знищити свідків Єгови і їхню
роботу, яку вони виконують. Яко виразний приклад змагання ворогів, був показаний на 25 червня, 1939 року Медісон Сквер Гарден був голов
ним місцем зібрання звідки розходилася програма свідків Єгови по цілому англійському світу, де
відбувалися такі зібрання. Ворог зробив розпучливе старання в Нью Йорку і Лондоні й инших
місцях перешкодити конвенції Божих людей, але,
з ласки Божої, ворог не зміг нього зробити. Правдивий до своєї обітниці: “І хоч вони будуть воювати проти тебе, та не подужають тебе; я бо з тобою, говорить Господь, щоб рятувати тебе”
(Ерем.1:19). Бог поклав свою руку на своїх слугах
і над роботою яку вони виконували.
Тепер Господь зібрав своїх людей в духовий
храм через Ісуса Христа, і від тепер без різниці що
тоталітарні держави, що складаються з релігіоністів і диктаторів, можуть робити для фізичного
тіла різних членів храму, або їх посілостям, то однак ворог не зможе викинути помазанників із
храму і перервати їхню духовну злуку в Христі
Ісусі, їх голові. Той, що є “Вірний і Правдивий”
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слуга Всевишнього,буде боронити тих, що є з ним.
Ті злобні діла ворога заподіяні свідкам Єгови збільшаються постійно. Такі злобні діла насильства
є підюджувані духовенством або провідниками
між релігіоністами, і можна сподіватися, що опозиція й насильства зростатимуть аж до Армагеддону. Святі Писання показують, що зараз, нім
Армагеддон зачнеться, диявольські сили під проводом Гога, польвого маршалка сатани, рушать
проти тих, що стали по стороні Єгови у змаганні
знищити тих, що вірно служать Господеві, і що ті
орди лукавих одиниць не зможуть зробити насильства але противно, Христос переможе їх у тій
битві – Езек. голова 38 і 39.
ВІДПОРНІСТЬ
Чи люди Бога Єгови мають силою відпирати
змагання агентів сатани перешкодити роботі проголошення вістки царства? Якщо те питання можна відповісти з потвердженням, то як тоді такий
напрям ділання можна згармонізувати з слідуючими писаннями: “Бо зброя воювання нашого не
тілесна а сильна Богом на зруйновання твердинь
” (2 Кор.10:4). Релігіоністи, а особливо Римо Католицька Гієрархія, у свому змаганні спонукати
людей, щоб вони признали і сповняли їх релігійні
правила, уживали і дальше уживають сили і насильства. Всі, що не бажають статися релігіоніста
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ми і попирати Римо Католицьку Гієрархію, є названі єретиками. Римо Католицька Гієрархія каже, що „католики можуть властиво вбивати єретиків, якщо католики є досить сильні”. Під час
інквізиції Гієрархія уживала тілесної зброї, щоби
силою змусити людей піддатися папству і практикувати релігію Гієрархії, і многі люди потерпіли кару й знищення їх майна й життя, тому що
відмовилися сповняти прикази Гієрархії і статися
католиками. В порівнянні з такою акцією апостол Павло, під натхненням святого духа, указує
який є властивий напрям Божих слуг. Тепер свідки Єгови йдуть проповідувати правду про Боже
царство, і не силують нікого приняти ту правду.
Вони ставлять вість царства перед людьми, і люди можуть приняти або відкинути її. Їм сказано,
що у виконанню тієї роботи вони не мають уживати тілесної зброї, як це католики часто робили,
щоби інші приняли їх навчання. Зброя Божих
людей складається з “духового меча”, що є слово
Боже, котре є сильне розбити твердині. Отже слова апостола відносяться виключно до роботи
проповідування євангелиї царства. Свідки Єгови
є післанці мира; вони розказують про Божі задуми, і вони не потребують тілесної зброї, щоби
примусити людей слухати слово Боже.
Ще инше святе Писання яке часто уживають
відносно цього, є слова Ісуса: “Я ж вам глаголю:!
Не противтесь лихому, а хто вдарить тебе у праву
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щоку твою, повернись до него й другою” (Мат. 5:
39). “Лихо” можна властиво пояснити яко те, що
приносить кару за заподіяне зло. Бог каже: “Я роблю ... лихо” (Пса. 45:7, англ.). Всі Божі діла є добрі й звершені, і лихо дуже різниться від лукавства. (5 Мойс. 32:4). Закон угода з Ізраїлем стягала
кару на ізраїльтянів, якщо вони переступали ту
угоду, і така кара була лихом для ізраїльтянів і сп
раведливо вимірена. Ісус промовляв до ізраїльтянів, і Його мова ужита в Маттея 5:29–42 не значить буквально, що чоловік повинен вирвати собі
фізичне око або відрубати свою руку. Він промовляв символічно, Ісус уживав символічної мови і
указував їм як вони повинні відноситися до свого
противника, т. є, закон угоди. Яко дальший доказ
цього Ісус сказав: “Мирись із твоїм противником
хутко, доки ти ще в дорозі з ним, щоб не віддав тебе противник судді, а суддя не віддав тебе осавулі
слузі, і не вкинуто тебе в темницю”– Мат. 5: 25.
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Як би, хтось терпів від свого противника закон
угоди, то це лихо справедливо походило від Бога і
такому лихові не треба було супротивлятися, як
про це дальше Господь Ісус заявив: “Якщо злочинець є вдарений в лице, то він повинен наставити і друге, щоб отримати справедливу кару, радше чим супротивлятися; цим він докаже своє
підданство волі Божій”. Усі святі Писання є в гар
монії, і вони не противляться одні другим. Слова
повисшого тексту неможливо пристосувати до Йо
зуя, що провадив ізраїльтянів проти ворога, і до
многих инших случаїв записаних у Біблії. Ісус го
ворив про вдарення в лице особливо до жидів, що
були в закон-угоді й котра то закон угода була їх
противником, щоби тримати їх в порядку і покарати їх, коли вони переступлять условини тієї
угоди. Отже відпертя лихого, як це Господь Ісус
ужив ті слова до ізраїльтянів, не могли значити,
ще Божі люди мають добровільно піддатися ударам рукою инших людей, що нападають Божих
людей коли вони проповідують євангелию царства. Ісус не відносився до такого случаю, коли Він
промовляв до ізраїльтянів; а радше, Його слова
означують, що коли лихо прийде на тих, що в уго
ді, від противника закон угоди, то вони не повинні спротивлятися цьому, але приняти яко справедливу кару від Господа, і тоді доказати їх готов
ність іти до крайности, щоби бути слухняними
свому законному противникові. Яко попертя цьо

300

РЕЛІГІЯ
го завважте слідуючий текст: “І хто схоче судити
ся із тобою і зняти з тебе свиту, віддай йому і жупанок. І хто силувати ме тебе йти милю, йди з
ним дві” (Мат. 5:40,41). Завважте тут також, що
Ісус нічого не сказав про відпертя лукавства. Хто
ж нападе на слугу Господнього у виконанні його
завдання, той ділає в лукавстві.
Коли Ісус був арештований, Петро відтяв вухо
слузі архиєрейському і Ісус сказав Петрові, щоб
він заховав свій меч: “І ось один із тих, що з Ісу
сом, простягши руку, вихопив меча свого, і вдаривши слугу архиєрейського, відтяв йому вухо.
Тоді рече до него Ісус: Верни меч твій в місце його; всі бо, що візьмуться за меч, од меча погинуть.
Або думаєш, що не міг би нині вблагати Отця мого, й приставив би мені більш дванайцяти легионів ангелів?” Мат. 26:51–53.
Тепер завважте причину: Це не був властивий
час для фізичної боротьби, тому що прийшов час і
Ісус мав бути забраний. Перед Пилатом Ісус сказав: “Царство моє не од сього світа. Коли б од сьві
та сього було царство моє, слуги мої воювали б,
щоб не видано мене Жидам; тільки ж царство моє
не звідціля” (Йоана 18:36). Вираз “сьвіта сього”,
який ужив Ісус Христос, відносився до цього лукавого світа, над котрим диявол є богом і котрому не було дозволено перешкаджати, аж до Богом
назначеного часу, коли то Єгова в 1914 році післав Ісуса царювати. Із слів Ісусових можна ясно
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зрозуміти, що колись в будуччині прийде властивий час для боротьби, але Ісус мусів чекати на
той назначений час Єговою, і тоді Він воюватиме
аж до кінця (Пс. 110:2, 6; Одкр. 19: 11–20). Час є
на все. “Час воювати і час миритися” (Еклл. 3:1–
8). Повисші святі Писання не значать, що християнин може йти і шукати за клопотом і битися; а
ні вони не значать, що християни можуть добровільно позволити агентам сатани знищити їхні
змагання проповідувати вість про Боже царство.
ОБОРОНА
Чи святі Писання одобрують, щоби християнин боронив себе від неправильного нападу і чи
він може уживати сили, щоб відбити такий напад? Самооборона є законна для кожного чоловіка у відбитті атаку і він може уживати такої сили
яка виглядає йому потрібною для самоохорони
від ушкодження себе або свого майна. Те саме
право самооборони він може уживати для охорони своїх кревних або близьких приятелів, своїх
братів. Таке є право народів або держав, але те
право не впирається на традиції чоловіка, ані на
підставі роздумування людського, а знаходить
повне попертя у Слові Божому.
Мойсей бачив, як єгиптянин побивав його єврейського брата, і Мойсей, щоби охоронити свого
брата від нападу, убив єгиптянина (2 Мойс. 2: 11
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,12). Мойсей утік з Єгипту, щоби єгиптяни не
вбили його. Мойсей не отримав ніякої кари ані
навіть докору від Бога Єгови за його вчинок. Опісля Бог особливо ужив Мойсея виконати службу,
яка була прообразом на Ісуса Христа і Його роботу. Бог також зробив Мойсея своїм пророком і
ужив його написати пять книжок Біблії. Від тоді
кожний народ приняв закон самоохорони, поширивши те право до охорони кревних.
Закон самооборони є також підчеркнений в свя
тих Писаннях, які показують, що це на місці для
слуги Єгови приготовлятися наперед до самооборони. Неємія, признаний слуга Бога Єгови, провадив громадку своїх братів, яких Єгова випровадив з неволі і післав їх відбудувати мури Єрусалимські. Коли ті вірні мужі в послушенстві до
Божих приказів зачали відбудовувати ті мури, тоді, Санаваллат (представляючи релігійних провідників, що противляться Божому царстві) і його
послідовники часто погрожували Неємії й його
браттям на які то погрози звернено увагу Неємії.
Тоді Неємія молився до Бога і це була його молитва: “Почуй, Боже наш, як із нас глузують, і поверни їх глум на їх голову і віддай їх на глум з землі полону, і не покрий беззаконності їх, і нехай
не зникне гріх перед лицем твоїм, за те, що вони
засмутили будуючих!”– Неєм. 4:4,5.
Вороги змовилися разом воювати проти Неє
мії і його братів; яко ж написано: “Як почув Са
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наваллат і Товія, і Араби, й Аммонії, й Азотїї, що
мури Єрусалимські відновляються та що виломи
зачиняються, то взяла їх досада. І змовились усі
пійти разом війною на Єрусалим і збурити його”–
Неєм. 4:7,8.
Чи Неємія поучив своїх братів щоби вони добровільно позволили бити себе по одному лиці, а
тоді наставити друге і просити вдарити по ньому?
Чи Неємія сказав своїм братам понехати роботу і
сховатися від нападу ворога? Напевно, що ні: але
він приготовив їх до самооборони, і його відповідь
є записана в святих Писаннях: “Тоді поставив я
на низинах коло міста, та за муром на сухих місцях людей по родинах із мечами з списами їх і з
сагайдаками їх. І обдивився я й став, і промовив
до старшин та значнійших і до прочого народу:
Не лякайтесь їх; памятайте за Господа великого й
страшного й бийтесь за братів своїх, за синів своїх
і дочок своїх, за жінок своїх і за хати свої”– Неєм.
4;13, 14.
Щоби жиди могли робити і не були стримані в
їхній роботі через напади ворога, Неємія дальше
сказав: “Ті, що будували мур і носили тягарі, що
на їх накладали, робили однією рукою роботу, а в
другій держали спис. Кожний, хто будував, мав
свій меч привязаний коло свого стану, й так вони
будували. Коло мене стояв трубач” – Неєєм. 4: 17,
І8. Певно, що жиди не мали тих мечів лише для
жарту, але вони мали уживати їх в самообороні й
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перешкодити ворогові перешкаджати в роботі,
яку Бог звелів їм виконати. Чи може хтось властиво суперечатися що вороги Божого царства
можуть змусити слуг Божих заперестати виконувати їхню роботу, яку Бог приказав їм виконувати щоби їм оминути клопіт? Чи не приказав Ісус,
що вони мусять іти вперед з їхньою роботою незважаючи на погрози і не боятися тих, що вбивають фізичне тіло? (Мат.10:28) Чуйність Неємії й
його братів, що навіть спали в їх одежах щоби бу
ти готовими, є яскравим прикладом для тих, що
їм Господь поручив справи царства в теперішньому часі.
Знов Господь Бог одобрив уживання сили про
ти “вломанняся”: “Коли захоплять злодія, як вло
мився, і побють так, що вмре, то се не буде кріва
вою провиною” (2 Мойс.22:2). Коли хтось старає
ться поповнити, беззаконний акт проти такого
злочинця можна ужити такої сили, яка виглядала
б потрібна для охорони свого майна або себе або
свого кревного. Ісус ужив мотузки до вигнання
беззаконних з храму, і Він не сказав їм, щоб вони
ударили Його в лице – Йоана 2:15.
Тепер Ісус Христос, позатипічний Мойсей, є
присутний. Його царство прийшло. Він вислав
своїх представників, приказавши їм проголошувати цю “євангелию царства”. Ніхто не має права
перешкаджати у виконанні цього приказу. Навіть
державний закон каже, що коли хтось безправно
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старається розбити зібрання людей, що зійшлися
разом слухати слово Боже, тоді такий ворохобник
є винуватий злочину і з ним треба повестися відповідно з його чином. На 25 червня, 1939 року,
около 20 000 людей зібралися мирно і законно в
Медісон Сквер Гарден, Ню Йорку, щоби почути
проголошення вістки з слова Божого про царство
Його. Противники Божого царства часто погрожували, що вони розібють те зібрання, про ті загрози повідомлено поліцію. У день зібрання кіль
ка сот таких лукавих одиниць прийшли до Медісон Сквер Гарден по розпочаттю програми, і зробили дике зусилля, щоби розбити те зібрання.
Придверники, що мали завдання тримати порядок у залі, дали приказ ворохобникам стримати їх
неспокій або полишити будинок. Замість погодитися з просьбою, ті ворохобники дико напали
на придверників. Деякі придверники ужили їхнього Богом даного права і відперли такий напад,
уживши до цього потрібної сили. Чинячи це, придверники робили це законно у виконанні їхнього
завдання і напевно мають признання від Господа
в такому ділі. Придверники не уживали тілесної
зброї, щоби проповідувати євангелию, але вони
ужили сили, щоб змусити ворога заперестати перешкаджати проповідуванню євангелиї.
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ПОРАДА
В уживанні самооборони, треба уважати і не ді
лати надто скоро і без потреби. Християни му
сять повинуватися закону. Вони не можуть ужи
вати фізичної сили для відбиття нападу, хіба що
вони уважають за конечне для їх власної охорони
і охорони їх братів і їх власностей і роботи. Хрис
тиянин повинен старатися о скільки може омина
ти фізичну боротьбу і ніколи не повинен шукати
фізичної боротьби. Але коли він законно виконує
свою задачу і на християнина нападає ворог, і той
ворог старається знищити християнина власність
або дико нападає на його, тоді християнин може
ужити такої сили яка виглядає йому потрібна в
такому нападі. Ідучи із службою Господньою, і
пошируючи літературу про Його слово або вико
нуючи якусь иншу службу, коли на свідків Єгови
нападе товпа, і коли виглядає потреба ужити
сили щоби відбити такий напад, тоді вони можуть
властиво ужити сили потрібної для самооборони
й охорони їхньої власності. Вони повинні ужити
фізичної сили лише яко останнє средство для їх
власної охорони проти напасників. Але ніхто, то
му що він християнин, не мусить добровільно й
без оборони піддатися нападі напасника, що стара
ється перешкодити в його законній роботі пропо
відування євангелиї. Ця євангелия царства му
сить проповідуватися, і буде проповіджена. Бог ос
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теріг своїх людей, що вороги воюватимуть проти
них, і виразно сказав їм, що вороги не перемо
жуть. Отже вони підуть вперед без страху з своєю
задачею, уживаючи даного їм закона.
Коли чиновник закона в його урядовій службі
заарештує християнина, тоді арештована особа по
винна спокійно йти з тим чиновником і чекати на
властивий час на переслухання і поставити оборо
ну перед установленим судом. Такий, напрямок є
властивий. Можливо, що чиновник не мав права
арештувати християнина або перешкаджати в йо
го роботі, але той чиновник ділає в ім’я держави,
отже є відповідне місце де те питання вирішиться
чи він мав право або не мав.
Коли християни зберуться разом, щоби слідку
вати слово Боже, тоді ніхто не має права переш
каджати такому зібранню, і коли яка особа або
товпа старається це робити, тоді це є намісці відперти її, і відпераючи її, можна ужити такої фізичної сили проти ворохобників, яку вважатимуть
за властиву ті, що мирно зібралися. На зібранню
в Медісон Сквер Гарден товпа беззаконних людей
увійшла в цілі щоби перешкодити зібранню. Вони
розпочали ворохобню без ніякої причини. Один із
ворохобників ударив сильно по голові одного
придверника, і той напад був відпертий. Тоді жінка того ворохобника прибігла і вхопила придверника за соромне тіло. Бог предвидів, що диявол
уживатиме такої злобної тактики, і дав розпоря
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док у свому законі відносно цього, котрий то закон Божий звучить: “Коли два чоловіка бються,
чоловік із братом, а жінка котрого з їх прибіжить,
щоб визволити чоловіка свого з під руки того, що
бє його, і простягне руку та й вхопить його соромне тіло: Так одрубаєш їй руку; не помилують її
очі твої”– 5 Мойс. 25:11,12.
Хоч зроблено обвинувачення проти тієї жінки,
то однак вона не була арештована. Всі Божі права
є справедливі й добрі, коли ж закони державні й
виконання їх часом не дописують справедливості
й правді. Ми мусимо полишити Господеві, щоби
Він відплатив таким лиходіям. Свідки і їх співтовариші повинні ходити з обрізанням серця і точно
поступати в межах закона і ніколи не шукати суперечности. Вони повинні поводитися поважно й
розумно зі всіма. Але коли на них неправильно
нападуть слуги сатани, що противиться Божому
царстві й проголошенню вістки о царстві, тоді це
є привилей і повинність тих, що вповні вповають
і служать Богу, відперти такий безправний атак.
Придверники в Медісон Сквер Гарден посіда
ли легкі палиці яко средство тотожности. Їм гро
зили беззаконники, і тепер здається, що це було
на місці для їхньої оборони від таких напасників
посідати такі палиці. Після державного й Божого
закона, якщо кому погрожує тілесний напад, то
він має право воружитися в цілі самооборони –
Неєм. 4:7–18. Так званий “християнський фронт”
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затримав і арештовував деяких свідків Єгови, що
обороняли себе проти незаконних нападів релігіо
ністів, які намагалися розігнати зібрання на Меді
сон Сквер Гарден. Ті справи розглядалися судом
із трьох суддів Нью-Йорка, але свідків Єгови вип
равдали і повністю звільнили.
Релігіоністи, а особливо Римо Католицька Гіє
рархія, ніколи не старалася сповняти закон Божий, хіба що це було їй на руку. Гієрархія поступає після своїх власних правил, незважаючи
на права инших, і многі з її передових людей одоб
рують жорстоку кару для всіх тих, що називають
їх “єретиками”, навіть до точки вбивання людей,
що не годиться з католицьким навчанням.
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“СПРАВЕДЛИВА СМЕРТЬ ДЛЯ ЄРЕТИКІВ”
Священик з Нью-Брунсвіка (Нью-Джерсі) ка
же, що католики таким чином зупиняють поши
рення “помилок“. “Я не сумніваюся, що католики
можуть властиво вбивати єретиків, якщо
католики є досить сильні, у разі необхідності по
ширення єретичних помилок серед людей, та я ка
жу, що це справедливо“. – Таку заяву зробив пре
подобний пан Харні, отець Римо-католицької
церкви св. Павла у Нью-Брунсвіку, Нью-Джерсі,
у п’ятницю ввечері. Отці церкви св. Павла прово
дили місію впродовж останніх трьох тижнів у тій
церкві. Останнього тижня служби проводили за
ради осіб, які не є католиками. Рисою служб в
останній тиждень була “коробка запитань”. Це пи
тання прочитав Отець Харні у п’ятницю ввечері:
“Чи католицька церква вважає протестантів за
єретиків, та хіба вона не вірить та не вчить, що
єретиків слід карати, навіть до смерті, у разі необ
хідності?». Отець Харні відповів наступне: “Пев
ним чином, я скажу, так. Звісно церква не вважає
протестантів єретиками, певним чином. Формаль
но єретиком є той, хто знає, що він перекручує іс
тину Божу та істину католицької церкви. Ніхто,
хто сам грішить, не повинен вести
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інших до гріху”. Я не сумніваюся, що католики
можуть властиво вбивати єретиків, якщо католи
ки є досить сильні, у разі необхідності поширення
таких помилок через людей. Та я кажу, що це
справедливо. Людське суспільство захищає себе
проти вбивці та людини, яка довела, що є зрадни
ком правительства, отож церква Божа має право
захистити себе. Католицька церква ніколи не мрі
яла про те, щоб покарати когось, хто фактично є
єретиком, – тим, хто вірить, що щось є правиль
ним, що насправді це не так, – не більше ніж бать
ко покарав би дитину, яка чинить неправильно
ненавмисно. Історія церкви була історією терпи
мості. “Католики довели, що вони більш терпимі,
ніж протестанти”. У інтерв’ю, яке отець Харні
дав минулого вечора, сказав, що його вислови у
п’ятницю ввечері, які були процитовані вище, бу
ли вірними. Він сказав, що виразив свої особисті
переконання і вони співпадають із переконання
ми католицької церкви – “Нью – Йорк Геральд”
(New York Herald), 7 травня 1901 року. Вище заз
начене виражає думки римо-католиків.
Бог предвидів і предсказав цю саму річ через
свого пророка. Завважте, що в цих “останних
днях” Бог дає до відома своїм людям про правдивий стан річей і звертає увагу на злі діла релігіоністів і каже наперед про ті над–ужиття заподіяні
його вірним слугам. Такі гонителі незабаром от
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римають справедливу відплату з Божої руки (Йоіла 3: 7). Про ці знущання є написано: “Тай про
мій нарід вони метали жереб, і міняли хлопя за
блудницю, продавали дівчину за вино, щоб було
що пити – Йоіла 3:3.
Завважте безперечні факти, які показують спо
внення цього пророцтва: “Тай про мій нарід вони
метали жереб”. Під час світової війни релігіоністи
змовилися разом знищити свідків Єгови, і у тій
змові їм помагав “визначний лицар святого Григорія”, який тримав цих християнів у вязниці не
принявши за них запоруки, і під час коли він носив високий судовий титул, він зрадив народ і
продавав свої судові рішення за хабарі. Про те без
правне торгування його високим судовим урядом, і про засудження його за цей злочин, католицька преса цілком мовчить. Під час світової війни вірні християни, що старалися повідомити
людей про ласкаве розпорядження яке Бог зробив
для їх спасення, були злапані релігійними заговірниками і тоді понижені до найнисшого рівня. Ті
релігіоністи якраз так поводилися з ними (вірними християнами), як колись едомії поводилися з
типічними Божими людьми (Авдія 11). Релігіоністи теж понизили Ісуса Христа, коли вони повіси
ли Його на дереві й метали жереб на Його одежу
(Мат. 27: 35). Аж до сьогодні релігіоністи дальше
уживають насильства, видумують різні методи
над–ужиття, проти вірних послідовників Ісуса
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Христа, і також підбурують несвідомих уживати
насильства проти Божих слуг. В цім взгляді Бог
звертає свою увагу на свій замір, що Він вповні
відплатиться цим лиходіям, як це Він відплатився у минулому часі.
Сьогодні метання жереба вже більше не рішає
під чию контролю Божі люди підуть. Бог поклав
свою охоронну руку над ними, і незабаром Він
помститься.
Переповівши ще инші лихі вчинки релігіоністів, що указують на Римо Католицьку Гієрархію,
Божий пророк каже: “І міняли хлопя (Юдея, т. є,
тих, що служать і славлять Бога Єгову) за блудни
цю”. Така заміна – це велике зневаження Бога.
Щоби поповнити чужоложство (яке ,як правило,
зветься перелюбством) із сатанським світом, духо
венство передало молодих і вірних слуг Божих
своїм союзникам, щоб політикери та судді торгували цими християнами наче вони були найнисшої класи. Ось так духовенство передало слуг Бо
жих і Христових, щоби релігіоністи могли знайти
ласку в політичних володарів краю.
Святі Писання виразно зазначають, що Бог думає про них: “Перелюбники і перелюбниці! Хиба
не знаєте, що любов сьвіта сього – вражда проти
Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем світу, той
стається ворогом Бога”– Якова 4:4.
Дальше описуючи лукаві вчинки релігіоністів
взглядом Божих вірних завітуючих людей, Його
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пророк пише: „Продавали дівчину (з Юдей, т. є.
тих, що служать і славлять Єгову) за вино, щоб
було що пити”. Радше ніж стати в обороні Господніх правдивих слуг, то релігіоністи торгували
ними, щоб лиш попити вина сатани, що володіє
цим світом, і щоб вони могли повеселитися із видимими володарями світа. Для сієї причини релігійні проводарі, а особливо Гієрархія, займається
крутою політикою краю й витворує й одважно
оперує політичною машиною і гіпокритично виконує свою роботу під прикриттям служби Божої,
і цим ошукує людей назвавши свою організацію
“релігійною”. Щоби зазнати такої світської утіхи,
релігійні проводарі віддають усі свої привилеї
служити Богу і отримати Його признання. Вони
не лише зрадили Господню справу й царство в
часі світової війни, але вони і ще тепер це роблять
; одобрують переслідування свідків Єгови в Німе
ччині й в инших тоталітарних державах. Вони
противляться свободі зібрання і свободі мови,
свободі почитання, і напирають на своїх фанатичних і зведених туманів, щоби вони нападали на
тих, що мирно збираються в цілі правдивого почитання Бога і Христа.
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ТИР І СИДОМ
Дальше промовляючи до своїх противників,
Єгова каже: “І що ж ви мені вчините, Тире й Сидоне, та й ви, всі примежні филистїї? Може ви схо
чете помститися на мені? Схочете відплатити мені? Та ж мені легко обернути таки зараз вашу відплату на голови ваші” (Йоіла 3:4). Буквально,
після “Поправленої Версії”, цей текст звучить:
“Що ви мені?” Цебто, яке діло ви маєте до мене,
що ви чуєтесь оправдані переслідувати тих, що
представляють мене і належать до мене? Біблія
не дає ніякої вимівки а тим менше оправдання,
щоб Тир мав злобно обходитися із типічними Божими людьми. Старинному Тиру було дозволено
оставатися в краї Палестині, хоч Бог дав той край
ізраїльтянам після своєї обітниці Авраамові (Суд.
3:1-3). Тир був типом на Римо Католицьку Гієрархію, і цьому новочасному Тиру Господь дозволив на довгий час оперувати його політичний обман без перешкоди. Вірні свідки Єгови ніколи не
були винуваті за насильство або якийсь незаконний акт проти Гієрархії. Вони навіть не заперечували свободу тій організації практикувати її релігію. Вони ніколи не противилися її свободі мови.
Свідки Єгови повинувалися Божому законі й
приказам, указуючи людям на різницю між релігією й звичаями її, а правдивим почитанням Всемогучого Бога, що властиво називається христи
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янство. Ці свідки Єгови виконували і ще виконують прикази Господні.
Відносно Сидону, що про нього згадано в повисшому тексті, те місто представляло поганські
релігії, які є багато старші й з котрих виринуло
папство. Свідки Єгови лише говорять правду про
ці релігії, але жадна із цих релігіїв не має вимівки
ані не є оправдана знущатися над свідками Єгови
за те, що вони є слухняні Божому законі. Ті поганські релігії, що оперують в Японії і инших місцях, під проводом і співділанням Римо Католицької Гієрархії, є включені в Сидоні. До всіх релігіоністів, а особливо до їх провідників Бог каже:
“Може ви схочете відплатитись мені?” Цебто, чи
ви стараєтесь відплатити мені за відкриття вашого крутарства, і що ви служили сатані, мому противникові? Чи це ваша ціль противитися мені і
цим показуєте погорду мені, наче ви зможете утекти із всім тим? Чи ви думаєте, що ви вільні від
кари, начеб ви були незалежні та висші від мене?
Як про це описує Йоіл 3:2,3, що релігійні провідники вдають, що вони служать Богу і трактують
свідків з погордою і тому їм належиться дійсна відплата з рук Господа, тому Він каже до них:
“Скільки ви це зробили найменшому мому (слузі), ви зробили мені” (Мат.25:40). Дальше каже
Господь: “Бог же чи не помстився б за вибраних
своїх, що голосять до Него день і ніч, хоч і довго
терпить про них? Глаголю вам, що помститься за
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них незабаром. Тільки ж Син чоловічий прий
шовши, чи знайде віру на землі?”– Луки 18:7,8.
В цих “останних днях відплати”, як це пророцтво говорить, злочинці зневажають і погорджують Богом Єговою, отже в день обрахунку, в битві Армагеддон, вороги отримають свою повну заплату за їхні злі вчинки. Господь тепер у храмі
свому і виразно каже, що так скоро як робота свідоцтва або Боже “дивовижне діло” скінчиться,
тоді негайно обрахунок з ворогом візьме місце і
“прийде нагле знищення на них” і вони не утечуть.
Головна організація Єгови є представлена під
символом золота, і тому Бог каже до своїх противників: “Ви бо забірали срібло моє та золото моє й
що дорого було в мене, та й заносили в божниці ва
ші (диявольські святині)” (Йоіла 3:5). Ось так реліґіоністи і союзники насильно й злобно лапають
слуг Єгови і кидають до вязниці. Ті неправильно
увязнені річи належать до Бога, що їх релігіоністи
часто над–уживали, і це представляло, що новочасні релігіоністи зробили і що роблять для тих,
що служать Єгові й Його царству сьогодні. Один
із тих злих вчинків у типі є записаний в 1 Самуїла
5:1,2, де сказано, шо филистії взяли ковчег завіту
і занесли в дім Дагона. Дальше є сказано, що вавилонці отримали їхню релігію від диявола, як і
Нимрод, і що вавилонці взяли посудини з дому
Господнього (Єгови) і поставили їх у храмі
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вавилонськім (2 Парал.36:6,7; Дан. 5:1–4). Правди
з Біблії, подібно до срібла, подані у видавництвах
свідків Єгови були злапані релігіоністами й знищені. В їхніх релігійних часописях вони висміювали і брехали про Господніх людей, що ніби вони
мильно пристусовують Біблійні тексти, і цим
старались показати, що свідки Єгови не є патріоти, не християни і бунтівники. Все що приналежа
ло до Господа й що було присвячене на Його службу релігіоністи злапали і ужили для своїх релігійних святинь, щоби цим показати, що свідки
Єгови служать Богу, який є слабосильний і не мо
же охоронити тих, що служать Йому.
Вичисляючи дальші злі вчинки релігіоністів,
Бог, через свого пророка, каже: “Ба й синів Юдиних і осадників єрусалимських продавали ви
Грекам, щоб запроторити їх далеко від землі родинної” (Йоіла 3: 6). “Юда” і “Єрусалим” це ті,
що прославляють і служать Богу Єгові. Релігіоніс
ти запродали свідків Єгови диявольським поклон
никам, ворогам Божим, що воюють проти Його
людей, і тому Бог каже до них через иншого пророка: “Підійму синів твоїх, Сионе, проти твоїх си
нів, земле ти Йонська, та й зроблю тебе (Сионе)
мечем у силача” (Зах.9:13). Релігіоністи під прово
дом Гієрархії, трактували свідків Єгови яко річ
торговельну. Вони також продали себе і чинять
зло в очах Бога і побуджують Його до гніву – 2
Цар. 17:17.
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І чому релігіоністи вчинили це? Пророцтво від
повідає: “Щоб запровадити їх далеко від землі родинної”. Ціль в цім ворога є, щоби, як можливо,
відтягнути вірних від Бога, як це диявол сказав,
що він може зробити. Змагання релігіоністів є,
щоби віддати свідків Єгови їхнім ворогам і позбути їх свободи служити Богу. Та дякувати Єгові,
що час уже прийшов, коли Він по справедливості
відплатиться своїм ворогам, бо день Його пімсти
уже не далеко. А тепер завважте, що Бог каже, що
Він зробить і як це Він зробить, на оправдання
свого великого ім’я.
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ЄГОВА “відплатиться” ворогам, і про це не має
найменьшого сумніву. Цим винагородителем є
Ісус Христос, який відплатить їм по справедливости. Через століття вороги поступали гордо, зневажаючи ім’я Єгови й жорстоко знущалися над
Божими людьми. Та день відплати уже прийшов,
і нога ворога спотикнеться і він впаде, бо на це
прийшов час. Той час не загаїться, але як це повисший текст каже що те, що впаде на ворога,
упаде скоро. Прийшов день горя на тих, що зневажають Боже ім’я. “Моя пімста і відплата буде
того часу, як ноги їх хитатимуться; день бо погибелі їх близько, а що чекає їх, те вже постигає їх”
(5 Мойс.32:35). Релігія уживала ім’я Христа для
політичних і торговельних цілей, і своїми ногами
вона доптала ім’я сина Бога Єгови, і цим чином
споневірила викупну кров, як звичайну річ. Вона
теж переслідувала слуг Божих, що вірно проголо
шували правду людям. Вона вже прийшла аж до
вершка у своїм лукавстві, отже прийшов час коли Єгова відплатиться їй. Тоді Єгова говорить
про своїх вірних слуг, що над ними мильно знущалися релігіоністи і каже, що Він зробить для
них: “Та ось, я підійму – перенесу їх із того місця,
куди ви їх запродали, й оберну заплату вашу вам
на голову” (Йоіла 3:7). От такі є слова запевнення
для людей Єгови, що Він визволить їх з гнету й

321

ГОТУЙТЕСЬ ДО ВІЙНИ
переслідування. В 1919 році Єгова зачав виводити своїх вірних слуг із неволі. Він велів їм пробудитися до їхнього привилею і побачити й оцінити
їхнє поручення, яке Бог дав своїм вірним людям.
Від тоді Бог безнастанно відкривав своїм вірним
слугам свою велику організацію і як проти неї
воює лукава організація сатани. Тепер Бог ясно
відокрив, що релігійні провідники є головним
знарядом диявола, які зневажають його ім’я й
знущаються над Його людьми. Це Господь зробив від коли Він привів свого останка до храму.
Завважте це, що Бог тепер підніс своїх людей “куди ви (релігіоністи) їх запродали”, і тепер Він велить своїм слугам проголосити ворогові от ці сло
ва, а іменно: “Я оберну заплату вашу вам на голо
ву”. Останок і його “співтовариші” тепер мають
привилей і завдання проголосити,що Бог рішивсь
виступити проти ворога, як про це зазначено в
святих Писаннях,а іменно: “ Коли хто веде в по
лон, то пійде (сам) в полон; коли хто мечем вбиває, то мусить сам бути вбитий мечем. Ось де тер
пеливість і віра сьвятих” (Одкр.13: 10). “Віддайте
їй, яко ж вона віддавала вам; і подвоїть їй у двоє
по ділам її, і в чаші, в котрій вона мішала, мішайте їй у двоє”– Одкр. 18: 6.
Тим що Армагеддон наближився, прийшов час
на відплату, і тому Він посилає правдивих послідовників Ісуса Христа по цілому світу проголоси
ти Його присуди нім прийде виконання їх. Це про
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голошення дає повну осторогу ворогам і помагає
людям доброї волі утікати з ворожої організації
занім Божі присуди будуть виконані проти лукавих.
Висказуючи дальше свою осторогу й опрокинення релігіоністів, Єгова каже: “Я пооддаю сини
ваші й дочки ваші в руки синів Юдиних, а вони
продаватимуть їх Сабіям, народові далекому. –
Ось, як сказав Господь”– (Йоіла 3:8). Ті “сини” і
“доньки” релігіоністів є ті, що були навчені кликати своїх провідників “отцями всечесними” та
єпископами. Такі діти релігіоністів були запроваджені своїми так званими “отцями” в диявольські сіти, і всі ті, що полишилися там, є насінням
вужа. Ті релігійні провідники тримають тих “синів” і “доньок” коло себе, щоби виконати свої лукаві заміри. Ті “отці” або провідники сполягають
на таких синів і доньок у виконанні діл лукавства, а особливо їх доньки йдуть і збирають гроші
від зведених людей для підтримання їхньої організації. Ніби головний козел, священник провадить зведених і фанатичних синів і доньок у місце
мирного зібрання, і там він спонукує й намовляє
тих синів і доньок поповняти діла насильства, і в
цих лукавих ділах провідники, знаходять задоволення і самославу. Єгова, через свого пророка, го
ворить про день, коли Ісус Христос прийде виконати пімсту за Всевишнього на релігіоністах, про
відниках і їх зведених, і так пророк каже: “Що ж

323

ГОТУЙТЕСЬ ДО ВІЙНИ
до тебе, сину чоловічий, то в той день, як уйму їм
окрасу слави їх, радощі очей їх, і відраду душі їх, –
їх синів і дочки їх” (Езек. 24:25). В тому то часі
Бог відбере від тих само–вивисшених релігійних
провідників їх силу й радість їх і бажання їх очей.
Тепер Єгова каже до тих гнобителів, що зневажають Його святе ім’я: “Я пооддаю сини ваші
й дочки ваші в руки синів Юдиних”. Це Єгова
зробить через передання їх свому цареві, “Левові
з покоління Юди”, всі народи землі, що Він їх тепер збирає до місця битви. До Христа, Виконателя і царя, Єгова каже: “Проси в мене, й дам тобі
народи в насліддє, а в кінці сьвіта у владіннє. Жез
лом зелізним розібєш їх, як череповину поторощиш їх”– Пс.2: 8, 9.
Дальше Єгова остерегає, що Його наміром є
знищити їх, і наперед говорить до них от ці слова:
“Зрозумійте ж се, царі, й одумайтесь, усі судді землі. Служіть Господеві зо страхом, і радуйтеся з
дрожаннєм. Прославляйте Сина, щоб не прогнівився, а вам щоб не погибнути на дорозі вашій, бо
скоро загориться гнів його. Блаженні всі, що надіються на його” (Пс. 2:10–12А.П.В.). Із надто великою зухвальністю голова Гієрархїї вивисшив
себе і принимає поцілунки від инших, і цим чином він поповняє гріх зухвальства забравши позицію замість Того, що Йому Всемогутній Бог велить служити і слухати. Це не лише зневага Гос

324

РЕЛІГІЯ
пода, але це є гріх зухвальства, що є непрощальний.
Та папа пійшов дальше ніж самий Господь і
запросив своїх зведених підданих цілувати його
палець. Ісус Христос, великий Відкупитель стався наслідником і властителем роду людського через право викупу, заплативша за нього свою кров
– життя. Всі народи землі знаходяться в Його посіданні і під Його контролею згідно з волею Божою. Це є воля Бога Єгови, виражена в Його
Слові, що хто стане по стороні Ісуса Христа, і радісно прийме Його як свого Господа, Відкупителя
і царя, і вірно служитиме Йому, таких Ісус Христос викупляє й визволяє. Та не так річ мається із
бунтівничими гнобителями вірних людей Єгови.
Ті що поповняють такі зухвалі гріхи, як повисше
згадані, і котрі своєю поведінкою, уважають кров
Христа за звичайну річ, такі роблять торгівлю з
неї, хто йде їх проводом і противиться ТЕОКРА
ТІЇ таких, Господь заявив, Він знищить. Через
многі століття Бог позволив своїм ворогам йти
дорогою їх лукавства без перешкоди, але тепер
прийшов час відплати. “Коли ж, хотячи Бог показати гнів свій, і явити силу свою, щадив у вели
кому довготерпінню посуди гніва, наготовлені на
погибель, і щоб явити багацтво слави своєї на посудах милости, котрих наперед наготовив на славу”– Рим.9:22, 23.
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Діти Юди, згадані в пророцтві Йоіла, є всі ті,
що славлять Єгову, а особливо це робить Лев з по
коління Юдиного, Ісус Христос, включаючи всіх
Його вірних послідовників. Такі безперестанно
служать і славлять Всевишнього. Такі вірні одиниці слухають Бога і не повинуються чоловікові, і
пильно оминають сіти релігії. Вірні послідовники
Ісуса Христа йдуть до людей з вісткою Єгови, і
через доручення тієї вістки вони немов “продають” новочасний Тир, Сидон і филистію, цебто,
Римо Католицьку Гієрархію і союзників инших
реліґіїв. Ця вість правди неначе передає релігіоністів иншим, що поневолять, придушать і зрабують релігіоністів. Це свідки Єгови і їх співтовариші роблять через звернення уваги на правду
слова Божого, яке показує, що релігія це продукт
й знаряд диявола, і що з початку Армагеддону
Єгова передасть релігію і приклонників її їх попередним союзникам, радикальним правлючим
чинникам, на знищення.
І яка ж є ціна продажи для вірних слуг Єгови?
І що вони скористають із тієї продажи? Вся їх користь походить із обнаження релігії, яка зневажа
ла ім’я Бога Єгови. Вірні, що служать Єгові, мають часть в оправданні Його ім’я, і це є їхня вели
ка заплата.
Заплата яку вірні люди Єгови отримують із тієї торговлі, то це радість з виконання волі Єгови і
часть яку вони мали з оправдання Його ім’я.
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Дальше Єгова каже про синів і доньок релігійних провідників, що (сини Юдині) “продаватимуть їх Сабіям” (1 Парал.1: 9,22,32); цебто потомкам Куша, синові Хама (1 Мойс.10:6,7); також
потомками Сема. (1 Мойс. 10:21,28; 1 Мойс. 25: 3).
Їх продаж без сумніву є мішаною товпою тих обду
рених одиниць. У початках люди того типу були
рабівниками, отже вони виконували діло погубне
(Йова 1:15). Вони походили з краю Сабського. Во
ни торгували різним товаром (1 Цар. 10:1,2,10).
Після Йоілового пророцтва, то вони мусіли заниматися торгівлею невільників. Вони були жорстокими, строгими, лукавими людьми, отже вони
представляли самолюбну часть людства, що має
торгівельне споріднення з великими релігіоністами, як Саба мала з Тиром, і що опісля вони повстали проти релігіоністів в цілі використання з
нещастя релігіоністів. Цю точку можна виразно
поперти тим, що сталося із тими, що рушили проти Йосафата (2 Парал. 20: 22, 23).
Диктатори тепер позволяють Римо Католицькі
Гієрархії працювати з ними, і всі вони разом рабують жидів, які були успішні в комерційних підприємствах і змогли набути гроші й инше майно.
Коли цей радикальний і зведений чинник скінчить рабувати жидів, тоді він зверне свою увагу
на великих релігіоністів. Кажуть, що Ватикан нагромадив більше золота і срібла ніж який инший
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народ або організація. Отже можна сподіватися,
що ті різні радикальні елементи кинуться на Ватикан і Гієрархію, потім, як вони скінчать рабувати жидів.
Край Саба знаходився далеко на південь від
Єрусалиму (Мат.12:42). Пророцтво каже: “Вони
продаватимуть їх . . . народові далекому”. Отже,
релігійні провідники будуть забрані геть далеко
від країни в якій вони торгували і практикували
релігію й вже не повернуть до неї. Їх організація
буде покрушена й знищена, як це святі Писання
заявляють, бо володарі, цебто, радикальний елемент запалить її огнем, і Господь дасть їм таку
думку це зробити (Одкр. 17:16–18). Дальше каже
пророцтво Йоіла: “Ось як сказав Господь. Отже
це напевно станеться, бо Господь Бог сказав це:
“Я бо сказав – і доведу се до кінця”– Іса. 46:11.
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ВІДОЗВА
У свому часі Післанець Єгови, Ісус Христос,
явився в храмі Єгови. Він випробував посвячених
і тоді зібрав вірних до храму. Опісля ті вірні мусіли приносити Єгові жертву в праведності; отже їх
вислано проголошувати Його слово і Його хвалення, служачи Єгові й Ісусу Христу (Мал. 3:3;
Жид.13:15). Тим вірним одиницям Бог дає ласку
відкривши їм значення своїх пророцтв, і вислав
їх із цим приказом: “Оповістіть се проміж народами, готуйтесь до війни, розбудіте завзяттє в хоробрих; нехай виступають, підіймуться всі борці”
Йоіла 3:9.
Як за широке і велике мало бути те проголо
шення згадане в цім приказі? Певно, що до такої
міри як і приказ Ісуса відносно цієї євангелиї царства, яка мусіла бути проголошена во свідоцтво
цілому світу (Мат. 24: 14). Це значить проголошення усім поза Божим “святим народом”, з якого складається кляса царства (1 Петра 2: 9,10). Ця
вість від Єгови звертає ум усіх людей доброї волі
до Бога, і цим чином “велика громада” є поінформована, яка виходить з між усіх народів служити
Єгові й Його цареві. В Йоіла 3: 2 Бог каже: “Позбіраю всі народи на Йосафатовій долині”. Із слухняности до Його приказу, Його свідки проголошують Його вість, і цим чином вони мають часть
у виконанні Божої роботи у зібранню народів.
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Дальше, свідкам Єгови є сказано проголосити
слова “готуйтесь до війни”. Це не значить, що вони мали проголосити щоб народи приготовляли
ся до другої світової війни, але значить, щоб противники ТЕОКРАТІЇ збиралися у світову конфедерацію супроти Єгового царя і царства. Це ТЕО
КРАТІЯ, що свідки Єгови проголошують. Вони
сповіщають ворога, щоб він готовився до битви
проти Єгови. Гієрархії й иншим релігіоністам
сказано, щоб вони оправдали їхній напрям ділання, яким вони йшли продовж многих років, а особливо теперішний напрям, який вони взяли супро
ти вірних слуг Єгови. В побічній заввазі ця часть
тексту звучить “посвячуйте війну”(Ротердам),
“освятіть війну”; і це що Гієрархія і її союзники
роблять. Релігіоністи кажуть, що це має бути “свя
та війна”, “війна за християнську релігію”. Цей
рух вони назвали “християнський фронт”, який
воює проти тих, що стоять за Бога Єгову й Його
царя й царство. Лишень релігійний чинник може
“посвячувати” таку війну. Римо Католицька Гієрархія стає напереді й заявляє, що це є свята війна. Проголошення правди Божої єзуїти беруть як
вимівку, щоби воювати проти свідків Єгови. Щоби доконати своїх лукавих плянів, то вони (єзуїти) брешуть скільки можуть. Гієрархія і инші релігіоністи є показані в пророцтві яко такі, що
“посвячують війну”. Це було представлене через
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визов який Єгова зробив Тирові, Едомові, Горі
Сеїр, Филистіям та Вавилонцям.
В часі проголошення гніву нашого Бога, свідки Єгови, що є християнами, ділають точно в послушенстві до приказів Єгови. Їм припоручено це
робити, і вони мусять виконувати це припоручен
ня (Іса.61: 2). Вони мусять проголосити прилюдно, так щоб усі чули: “Розбудіте завзяття в хоробрих”. Хто ж це ті “хоробрі” згадані в цім пророцтві? Святі Писання як і фізичні факти показують,
що вони знаходяться в “Гієрархії власти”, що вивисшує себе при помочи безсумлінних політиків й
фанатичних радикалів. Вони є ті, що приняли великі почесті і котрих уважають за зразок або взірець. Отже те пророцтво є скермоване до тих мо
гутніх мужів, приказуючи їм, як слідує: Вставай,
Гієрархіє! Через многі століття ти вивисшувала
себе й хвалилася що ти можеш зробити; а тепер
покажи що ти вмієш. Виступи проти свідків Всемогучого Бога. Ти зорганізувала “Католицьку Ак
цію” яко політичне тіло, щоб завоювати світ, ти
зневажила ім’я Всемогучого Бога, і противилась
Його царству; тепер виходи й натисни на всіх
урядників цього світа, цебто, політиків, суддів, за
конодавців, поліцію, екзекутивів і всіх інших, що
піднесли тебе й вивисшили тебе й які прилучилися до тебе в гнобленні й противенстві ТЕОКРА
ТИЧНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. Виступай до чин
ности проти свідків Всемогучого Бога. Піднеси
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твого великана борця, цебто, новочасного Голіята, диктаторську або тоталітарну державу. Зліпи
до купи твоїх свавільних володарів. Зорганізуй
свою тайну поліцію й ужий її як шпигунів, і покарай всіх, що мають в посіданні слово Боже або
вияснення його. Прикажи своїм прихильникам в
законодавчих тілах, щоб вони установляли закони і примушували салютувати прапорам та управителям, і також установи інші закони, силою
яких ти зможеш покарати тих, що уживають свободу мови й свободу почитання. Посади твоїх релігійних наймитів на високих позиціях в теперіш
ньому світі й заохоть їх, а особливо суддів, продавати їхні рішення за гроші, і в той сам час карай
тих, що сміють розказувати людям правду із сло
ва Божого. Піднеси твій ложний крик проти свідків Єгови, і опрокинь їх як комуністів, або “червоних”, і цим чином поклади пятно на кожному,
що не погоджується із твоїм релігійним обманом.
Підбур світську пресу і властителів радіо стаціїв і
спонукай їх прилучитися до тебе, щоб вони давали ложні звіти й вискази людям в надії, і цим чином скріпиш твою лукаву позицію. Через довгий
протяг ти впливала на людей проти Бога й Його
царства, і рівночасно ти приписувала собі власть
володіти світом замість Христа. Тепер зберіться
разом, ви могутні цього світа, покажіть що ви
можете зробити. Через довгий час ти бажала по
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казати твою силу; і шукала вимівки щоб воювати, а тепер дається тобі нагоду.
Дальше Господь каже до своїх противників:
“Нехай виступають; підіймуться всі борці”. Релі
гійні провідники, а особливо Римо Католицька
Гієрархія, думає настрашити, спонукати і примусити усіх инших слухати її розказів, і тому Господь каже до них:“ Виступайте проти свідків Єго
ви, що проповідують правду. Старайся стримати
їх, чи ти зможеш. Бойкотуй властителів і управи
телів радіо стаціїв і примушуй їх не принимати ні
чого щоб потрясло їхніми релігійними почування
ми і відкривало б їх обман. Уживай часописей
для обчернення слуг Єгови, і змушуй инші видав
ництва попирати твої релігійні задуми, щоб заволодіти світом супроти Божої волі. А коли судді з
твоєї організації поламлять закони краю і продаватимуть справедливість за гроші, тоді нехай пре
са поперта твоїми грішми мовчить і нічого не говорить проти таких переступників закона. Нехай
твої могутні мужі обдумають спосіб і средство,
щоб перешкодити проголошенню вістки про Боже царство; отже роби що найгірше ти можеш. Це
твій останній показ”.
Через многі роки релігійні провідники, при по
мочи своєї пропаганди казали, що вони навернуть світ до їх релігії. Це був їх мирний спосіб,
щоб доконати своєї цілі й дістати контролю над
світом. Тепер релігіоністи знайшлися в розпуці і
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хапаються всякого средства, щоб доконати мильного наміру.

Отже Єгова, через свого пророка, каже до тих
могутніх людей, що противляться ТЕОКРАТІЇ:
“Покуйте мечі з лемішів ваших, із серпів поробіте
списи; безсилок нехай скаже; я сильний”– Йоіла
3:10.
Тепер прийшов час, що ті лукаві й амбітні релі
гіоністи задумали злапати контролю і управляти
світом; отже щоб їм дати цілий шнур, Бог каже до
них: “Виступайте, і впускайте в чин ваші колишні пляни і робіть ваших нововірців мілітарним
знарядом. Вам не вдалося навернути і зібрати всі
народи у ваш релігійно–політичний табір; тепер
уживайте всякого рода сили, щоби дістати людей
під вашу контролю. Ваша “Католицька Акція”
послужила вам добре; тепер виступайте і отверто
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заявіть вашу злуку з фашізмом та націзмом, і ужи
йте сили, щоб дістати контролю над правительст
вами землі. Господь сміється з них і каже їм роби
ти що найгірше вони можуть.
Дальше, промовляючи до тієї лукавої товпи,
Єгова неначе каже до них: Ваші ножі яких ви ужи
вали до обтинання ваших релігійних виноградни
ків не сповнили вашої надії, щоб усі люди прилучилися до вас і сталися предметом вашої організації. Тепер старайтесь пригнобити людей, отже
переробіть ваші серпи у списи, цебто, у знаряд насильства, щоб насильно звербувати і запанувати
над людьми. Станьте отвертими воїнами, щоб
могли лучше воювати свідків Єгови і противитися вістці Його і тим самим стати проти ТЕОКРА
ТІЇ.
Коли порівняти із силами Всемогучого Бога,
то всі народи і всі організації є слабими й неварта
нічого (Іса. 40:15). Але щоб посміятися із амбіції
релігіоністів і поругатися з їхньої марноти, то
Єгова шле от цю вість до них через своїх вірних
свідків: “Безсилок нехай скаже; я сильний”. І так
обмануті одиниці думають про себе що вони є дуже сильні у боротьбі проти всіх, що по стороні
Єгови. Коли порівняти те маленьке число видимих свідків Єгови на землі, які виглядають бути
цілком без–оборони, то релігійні провідники, разом з иншими їх обманутими і фанатичними одиницями, думають що вони є дуже сильні. Фахові
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політикери співділають з такими релігіоністами,
тому що вони думають, що це найлучший спосіб
запевнити собі політичне попертя. Такі політикери кажуть прилюдно: “Що ми потребуємо, то більше релігії”, але вони навіть не мають поняття
що дійсно релігія значить. Знов релігіоністи кажуть: “Політикери є з нами, отже ми мусимо покрушити тих, що називають себе “свідками Єгови”. Ті так звані “могутні мужі” думають, що вони є дуже сильні проти Бога Єгови. Це диявол і йо
го злі ангели запускають таку думку в їхні уми. У
всіх тоталітарних державах злучені сили ворога є
проти свідків Єгови. У так званих “демократіях”
росте почуття радикального й політичного елементу, що вони теж є сильні і що вони повинні
знищити все, що не згаджується з ними, а особливо свідків Всевишнього. Всі отці становлять “народи, що забувають Бога”, бо вони не уважають
Бога за Всемогучого й що Його свідки ділають під
Божим розказом і що Єгова оборонятиме тих, що
люблять Його й служать Йому. Без повної віри в
Єгову і в Його царство булоб це неможливим для
чоловіка відперти злобний напад злученого ворога. Єгова є Бог потіхи, а щоби надія його людей
була сильна, то Він положив в уста своїх вірних
слуг отцю молитву: “Встань, Господи, щоб не
взяв верх чоловік; нехай перед лицем твоїм прий
муть суд народи. Напусти, Господи, страх на них;
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нехай знають народи, що вони смертні люди”–
Пс. 9:19,20.
Деякі, що признають себе за посвячених Господеві, є слабші вірою ніж інші, і задля їх слабої ві
ри, вони часом стають боязкі. Для їх помочи й по
тіхи Єгова відповідає на повисшу молитву своїх
вірних і велить свому пророкові сказати до тих,
що потребують більше віри: “Я, я сам– утішитель
ваш. Ато ж ти, що боїшся чоловіка, котрий вмирає, й людини, що як травиця?”Іса. 51: 12.
Це лишень ті, що цілком вповають і пильно
служать Єгові, такі можуть тепер сказати: “Я сильний в Господі й в потузі сили Його” (Ефес. 6:
10). Такі люди не бояться; вони мають одвагу в
цім дні проголошення Божої вістки правди, після
Його приказу (1 Йоана 4:17,18). У межах Британії
й Америки більшу часть роботи свідоцтва виконують свідки Єгови. В инших краях, де число свідків є мале, ворог був відважний і більше зухвалий в противленнюся роботі Всевишнього. Те
жорстоке противенство ворога тепер збільшається в Америці й в Великій Британії, і це вже указує, що Армагеддон близько. Тепер є дуже ясним,
що демони посіли умисли тих, що противляться
Богу і Його цареві. Сатана знає, що його час короткий, отже він прикладає всіх своїх старань
щоб володіти тими, що не знають Бога Єгови. Недавнє заворушення в Медісон Сквер Гарден, Нью
Йорку, ясно удовіднило, що ті обмануті против
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ники або радикали знаходяться цілком під контролею сатани і його демонів, т. є, злих ангелів,
демони злапавши контролю над радикальними
елементами у кожній части землі, Диявол тепер
провадить свої сили і приготовляє їх до останної
битви. Отже Єгова каже до всіх народів: “Квапте,
сходіться, всі народи сумежні, зберіться (проти
Бога); ти же, Господи, веди туди борців твоїх!”–
Йоіла 3:11.
ЗБІР
Перша часть цього тексту відноситься до наро
дів, що противляться Богу, окрім Божого “святого народу”. Друга часть цього вершу – це молитва
“вірного слуги” Єгови, “святого народа”. До сил
ворога, що є під прямим розпорядком Гога, який
руководить силами сатани, Єгова тепер каже, згідно Поправленої версії: "Квапте, сходіться, всі на
роди сумежні”. Час на зібрання народів і розпочаття битви вже наспів. Сатана знає, що його час
короткий, і тому поспішно робить те, що Бог при
казав робити (Одкр. 12:12). Цей поспіх, з яким
робиться приготовання до битви є показаний сло
вами Божого пророка: "Улицями (шляхами воро
жої організації) котяться колесниці (воєнні), грімлять майданами; блищать огнем вони, миготять
блискавками”– Наума 2:4.
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Тепер “Католицька Акція” спішить в кожній части землі. Політичні диктатори, з якими Гієрар
хія завязала союз, скорим ходом збільшають їхні
сили, а щоб це зробити, вони забирають волю
слова, преси, зібрання й почитання. Так шалена
стала та радикальна й обманута кляса, що вона
навіть не зважає на права диктаторів, але ділає
цілком без ніякого авторітету, в своїм змаганні пе
решкодити свободі зібрання й мови. Усі фізичні
факти які тепер переходять ясно показують, що
“не далеко вже великий день Господень, близкий
і сквапно надходить; уже чути голос дня Господнього (Єгови)”. І що тоді наступить? “Гірко заголосить тоді й сам невмірака!”– Соф.1:14.
Це день Єгового оправдання, і тепер Він не ли
ше готовий до битви, але Він радо виступає до неї
і каже до ворога: “Квапте, сходіться, всі народи
сумежні”. Готовтеся до битви; ви хвалилися тим,
що ви зможете зробити; тепер же робіть! Прийшов час Єгови на оправдання Його ім’я, отже
Він запрошує ворога виступити наперед; а це Він
робить через своїх свідків і їх співтоваришів, виславши їх між людей проголосити одважно Його
написані присуди. Ті що дійсно вповають на Єгову радісно сповняють цей приказ, отже вони з одвагою проголошують ТЕОКРАТІЮ; а на релігіоністів це ділає неначе пораза сарани колись в Єги
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пті, а це побуджує їх до злобної ненависти, і тому
“Католицька Акція” зростає. Єгова неначе каже
до ворога: “Окружіть цілком моїх свідків тепер
на землі, і чиніть що ви найгірше можете при помочи ваших жорстоких і лукавих законів. Заберіть всяку волю, які ваші народні права запевняють людям”.
В 1914 році зачалась “війна на небі” і Господь
Ісус й Його ангели воювали проти сатани і його
сил, і сатана і його орди були скинуті в область
землі (Одкр. 12:7–9). Тепер сцена остаточної боротьби відбувається на землі, і як здається слідуючі слова повисшого пророцтва Йоіла є молитвою вірних до Єгови: “Ти же, Господи, веди туди
борців твоїх!” (Йоіла 3:11). Яко попертя цього, в
иншій части Божого пророцтва є написано: “Я
дав приказ тим, що їх вибрав; я покликав сильних, щоб довершили гнів мій, радіючи славою,
яку даю їм. Ось, оклик по горах, наче великої товпи людей, гомін зворушених царів та народів зібраних разом: Господь сил чинить перегляд боєвого війська”– Іса.13:3,4.
Конець сатані й його лукавим ордам уже прий
шов, і це включає видиму як і невидиму часть його організації, а головно Римо Католицьку органі
зацію, що тепер надармо старається їхати на кож
ному народі. Отже Єгова каже до них, і Він велить
своїм свідкам повторяти цю заяву: “Рушайте, народи, зійдіться на Йосафатову долину; бо там я
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засяду, судити всі народи звід–усюди”– Йоіла
3:12.
Отже свідки Єгови із слухняности до Божого
приказу, мусять проголошувати, і вони проголо
шують, отцю вість: “Бо надходить день Божої пімсти, час відплати за Сиона” (Іса. 34:8). Вірні
слуги Божі тепер будуть пам’ятати і виконувати
своє припоручення, проголошувати день пімсти
нашого Бога (Ісая 61: 2). Через століття Єгова дозволив ворогові оперувати на землі без перешкоди, та прийшов час і Він порахується з ворогом
раз і назавжди. Тим то Єгова провадить ворога в
позицію і зворушує ним і велить своїм свідкам
брати участь в тій роботі через проголошення дня
Його гніву проти всякого лукавства. До всіх народів, що прилучилися до диявола Єгова тепер
каже: “Зійдіть на Йосафатону долину”; цебто, на
місце суду й битви. Єгова провадить тепер ворога
в те місце або стан. Та Він не лише вибирає місце
до битви, але Він витягає ворога і всіх людей, що
попирають тих провідників і змушує їх показати
на якій стороні вони стали. Він змушує їх показати себе проти ТЕОКРАТІЇ. Таке розділення скоро
бере місце і тепер всі народи й люди розділюються на дві кляси, одна названа “козлами”, а друга,
що є доброї волі до Бога, є знана як “инші вівці”
Господні. Це є зворушаючий час, і шум машеруючих сил в приготовленні до битви порушує серця усіх, що люблять справедливість і ненавидять
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беззаконня. Довго Божі люди ожидали на той час,
і вони радіють, що він уже прийшов, бо вони зна
ють, що справедливий і Всемогучий Бог, і Його
цар дістануть цілковиту перемогу. Єгова дав подостатком часу ворогові довідатися про Його наміри проти нього. Сили Сатани збираються з усіх
частей землі проти Господа. Лукава орда є під
прямим розказом Гога, який є перший під командою сатани. До тієї лукавої орди Господь промовляє, як слідує: “І скажи: Так говорить Господь
Бог: Ось, я на тебе, Годже; князю Рошський й Тубалський! І притягну тебе, вложивши зумеля в
рот тобі, й виведу тебе вкупі з усім військом твоїм, із кіньми й їздецями, – всіх у повній зброї, велике множество в панцирах і з щитами, всіх узброєних мечами”– Езек.38: 3,4.
Слова Ісусові сказані до Його вірних слуг пока
зують, що ворог сатана збирає народи до битви
великого дня Бога Вседержителя (Одкр. 16:13–
16). Вірні на землі тепер бачуть сповнення цього
пророцтва Одкриття. На “Йосафатовій долині”,
або на місці останного суду, Єгова велить їм зібратися, і тоді каже: “Бо там я засяду, судити всі
народи звід–усюди” (П.В.). Жадна часть організації сатани не буде вилишена із між тих, що будуть
зібрані на суд і екзекуцію. Яко могутний Суддя і
Головний Керовник усіх справедливих сил, Єгова
засів розказувати і кермувати екзекуцією своїх
присудів, через Ісуса Христа, свого Виконавчого
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Чиновника і Оправдателя. Той суд не буде таким,
як це відбувається в земських судах. Там не буде
зізнань ані аргументів. Це буде час екзекуції. Бог
дав Ісусу Христу “власть... суд чинити”, (Йоана 5:
27). Господь Ісус Христос буде поставлений проти
сил сатани, а Єгова сидить, щоб руководити битвою і повідомляти о наслідках, і по тій битві кожні уста будуть заперті, що противилися Всемогу
чому Богу. Справедливість переможе. Це певне за
певнення дасть радість тим, що на стороні ТЕОК
РАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА і переймає серця невимовною одвагою й радістю.
При цій части пророцтва бачиться, що Єгова
промовляє до свого любого Сина, який всякого
часу є вірно послушний у виконанні волі свого От
ця. Через многі століття Ісус Христос ожидав на
цю годину, щоб Йому оправдати ім’я свого Отця,
і це становить Його повну радість. Це час великої
втіхи для Нього, коли Єгова сказав до Нього, і до
небесних сил, що є під розказом Христа, великого
Польового Маршалка: “Пускайте в рух серпи, бо
жниво наспіло; ідіте спустітесь униз, бо вже повня
ягід тискарня, а посуд під нею аж переливається,
– бо злоба їх велика” (Йоіла 3:13). Тепер прийшов
час, коли в сатанській винниці буде ужитий серп.
“Вийшов инший ангел із храму, що в небі, а мав
гострий серп. І вийшов инший ангел із жертівні, в
котрого власть над огнем, і покликнув покликом
великим на того, що мав гострий серп, глаголю
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чи: Пішли твій гострий серп і збирай грона з вино
градини земної, вже бо доспіли грона її”– Одкр.
14:17,18.
Ціль впущення серпа є, щоби увільнити сата
нську виноградину від кореня, який є запущений
глибоко в землі. Та виноградина має бути кинута
в Божу тискарню і там товчена і знищена. Із впу
щення серпа, народи були зібрані до місця останної битви, і в цій роботі свідки Єгови мають часть
через проголошення наміру Єгови. Після иншого
перекладу, цей текст звучить так: “Впускайте
серп, бо виноград уже достиг” (Ротердам). Це напевно значить, що сатанська організація, а головно “християнство”, що становить головну часть
земної організації ворога, уже доспіла на знищення.
ТИСКАРНЯ
Дальше Єгова каже до Христа, Його царя і Екзекутора: “Ійдіть спустітесь у низ, бо вже повна
ягід тискарня, а посуд під нею аж переливається”.
По простому цей опис говорить так: Земля є наповнена лукавством і насильством, і час на цілко
вите знищення її прийшов. Коли битва Армагеддону зачнеться, тискарня стане повна, бо розділення народів буде довершене, і тоді “козли”
знайдуться по лівиці, а ті доброї волі, “инші вів
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ці”, по правиці Ісуса Христа, Судді. Все приготовляється на зломання сили. Та “тискарня” буде
величезна, так що зможе помістити всі народи,
що є проти Бога Єгови (Одкр. 14:19,20). Овочі ворожої організації вже доспіли. Ті овочі лукавства
є готові на знищення. Вони достигають або збираються у завжди взростаючім обчерненні, обмовленні й нападі слуг Єгови. Гієрархія кермувала
тими нападами і для того оголосила “святий рік”,
отже цим вона освятила війну, рішившись здушити правду, щоби Гієрархія могла задовольнити
свою захланну амбіцію. Про це Єгова через свого
пророка каже: “Бо злоба їх велика”. Сконечности
це відноситься до “останних днів” або “лютих часів” (2 Тим.3:1). Це час коли релігіоністи доросли
до найвисшого ступеня гіпокризиї, показуючи ясно усім здорово думаючим людям, що релігіоністи
поверховно служать Богу а в середині вони є гіпокрити, “мають образ благочестя, сили ж його
відцуралися” (2 Тим. 3:5). Про ту клясу релігіоністів Господь Ісус навів пророцтво й сказав: “Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія, глаголючи:
Народ сей приближується до мене губами своїми,
и устами мене шанує, серце ж їх далеко від мене.
Та марно вони поклоняються мені, навчаючи наук заповідей чоловічих”– Мат.15:7–9.
Це час, коли релігії цілком доспіли і видали
насіння. На їхні діла лукавства Єгова особливо
звертає увагу в пророцтві Йоіла 3:2–6. Те лукавс
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тво релігіоністи поповнили проти вірних слуг Все
могучого Бога. Своїми жорстокими і лукавими
ділами релігіоністи неначе зробили визов Єгові і
Ісусу Христу, чи вони зможуть перешкодити їм у
їхній роботі брехні. “Позаяк ви говорите: Ми з
смертю зробили умову, рядну вчинили ми з пеклом; коли побиваючий бич переходитиме, він нас
не досягне, бо ми втечище певне маємо у льжі, й в
омані притулок надійний” (Іса.28:15) Ті лицемірні
релігійні провідники розпучливо старалися і дальше стараються знищити громаду храму Господьного, і тому Єгова заявив, що Він знищить лицемірів – 1 Кор. 3:17.
Напевно, що Всемогучий Бог Єгова написав
святе Письмо, Біблію, в такий спосіб і в такому
порядку, що її можуть зрозуміти й оцінити лише
ті, що люблять Його і бажають іти Його справедливою дорогою (Пс.25:9). Кожна часть Його слова
є гармонійна. Цього можна сподіватися, і ми знаємо що це правда. Деякі пророцтва були написані
століття тому через Його вірних слуг, пророків.
Много літ опісля інші пророцтва були доручені
Ісусом Христом, Його великим Пророком, які були записані Його вірним слугою Йоаном (Одкр.
1:1,2).
Через свого пророка Йоіла Єгова заявив Ісусу
Христу, свому славному Оправдателеві, виступити вперед до битви Армагеддону. В Одкриттю є
записаний чин Ісуса Христа, що Він радісно був

346

РЕЛІГІЯ
слухняним до приказів Його Отця. Буде це вели
ким захопленням для кожного сотворіння, що ма
тиме привилей бачити похід могутнього Оправдателя, що Йоан описує от цими словами: “І бачив я відчинене небо, і ось, кінь білий а що сидів
на ньому, Того зовуть Вірним і Правдивим, а судить Він і воює по правді. Очі ж у Нього, як огняна поломінь, а на голові Його много корон, а мав
Він імя написане, котрого ніхто не знав, як Тільки Він сам. А зодягнений Він в одежу, закрашену
кровю, а імя Його зоветься Слово Боже. А війська, що на небі, йшли слідом за Ним на білих конях зодягнені у виссон, білий і чистий. А на одежі
в Нього, і на поясниці в Нього імя написане: ЦАР
ЦАРІВ, І ПАН ПАНІВ”– Одкр.19:11–14,16.
Це – час війни! І це має бути останна війна.
Всі сили небесні з найбільшим зацікавленням
приглядаються їй. Вірні на землі бачитимуть її і
вони мають повне запевнення, який має бути результат. Остання година вже вибила, і тепер Великий Вождь провадить свою непобориму армію
до атаку. Потоп був вершком подій першого лукавого світа, переповненого насильствами, і він
представляв вершок подій “теперішнього світа”,
повного лукавства і насильств. Нехай же ті, що
люблять Єгову і Його царство завважуть виступ
воєнних небесних сил і нехай пильно ожидають
на наслідки предсказані з пророцтвах.
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ПРАВИТЕЛІ всіх народів зараз бачуть, що при
ходить нещастя і воно вже близько, і тому вони
шукають якоїсь дороги щоб відвернути те нещас
тя. Сповнені страхом, і хвалячись людською здат
ністю відвернути нещастя, одноголосно вони ка
жуть: “Нам потрібно більше релігії, інакше наш
народ пропаде”. Всі народи забули Бога і не звер
тають уваги на Його слово. Всі народи виступа
ють проти ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТ
ВА. Вони вірять чоловікові і релігії. “Хоч яка не
будь форма релігії”, – кажуть вони, – “але будь
яка релігія є потрібна”. Пророцтво Всемогучого
Бога, сповнення якого тепер ясно видно з фізич
них фактів показує, що прийшов кінець релігії і з
її кінцем повний упадок цілої організації сатани.
У 1914 році Ісус Христос, цар, був окоронова
ний. Відразу після цього часу почалась “війна в
небі”, наслідком якої було, що диявол “скинутий
на землю і (всі) його ангели (демони) з ним скину
ті” (Одкр.12:1 – 9). Тоді диявол усвідомив, що час
до остаточної битви короткий, і що він повинен
спішити діяти. “Знає бо, що короткий йому час”
(Одкр.12:12). Всі народи землі, із–за страху, попа
ли в пастку сатани (Прип.29: 25). Тепер всі наро
ди знаходяться під владою і контролею демонів (1
Йоана 5:19). Так як невидимі демони, так і світові
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провідники є сліпі відносно Божого заміру, вони
перебувають в суцільній темряві (Іса.60:2). Бачу
чи, що його час короткий, диявол почав з 1918 ро
ку збирати всі народи “до битви великого дня Все
могучого Бога”, і для цієї роботи він використо
вує релігію, політику і комерцію світа (Одкр.16:
14).
Армагеддон значить “місце зібрання військ
Єгови”, а диявол збирає всі свої сили разом і нап
равляє їх доАрмагеддону: “Се бо духи бісовські,
що роблять ознаки, що виходять на царів землі і
цілої вселенної, зібрати їх на війну в день той ве
ликий Бога Вседержителя. І зібрав їх в одно місце,
що зоветься по єврейськи Армагеддон” (Одкр.16:
14,16).
Релігія тепер покладається на правлячу силу,
щоб тримати людей разом. Земні провідники і зас
ліплені люди прямують до Армагеддону. Оскіль
ки збір народів до Армагеддону просувається впе
ред, нещастя для людей значно зросли, і в цьому
1940 році народи і люди знаходяться в дуже вели
кому клопоті через це нещастя. І хто в основному
є відповідальний за той жахливий стан? Автор ре
лігії сатана, а ті, хто слідує за ним і практикує ре
лігію є видимими агентами сатани. Про таких на
писано: “Горе живучим (правлячим елементам)
на землі і на морі (люди, які несуть і підтриму
ють власть самолюбного правління), бо зійшов
диявол до вас, маючи великий гнів; знає бо, що
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короткий йому час” (Одкр.12:12).
Із побільшенням горя, релігійні, політичні і
комерційні провідники разом кажуть людям:
“Нам потрібно більше релігії, інакше ми загине
мо”. Маса народу, не знаючи, яким шляхом йти, і
сповнені страхом, також прямують в пастку сата
ни. Прийшов час, коли Бог просвітить всіх тих,
хто є доброі волі, щоб вони могли втекти від тієї
пастки.
Диявольський визов Богу Єгові був таким, що
він, сатана, змусить всіх людей проклинати Бога
перед Його лицем. Тепер він бачить, що він не в
змозі доказати цей визов; отож диявол розпуч
ливо старається привести до знищення все людст
во, тому він ловить народи в пастку релігії або
демонізму, щоб він міг досягти своєї злої цілі.
День для остаточного обрахунку уже зовсім близь
ко.
БОЙОВИЙ ПОРЯДОК
Давно тому Бог сказав, що дозволить дияво
лові залишитися і докласти всі його зусилля, щоб
доказати свій злий визов, але у призначеному
Богом часі, Він покаже свою власну силу проти са
тани і всіх його послідовників (2Мойс. 9:16). Те
пер прийшов час для Бога показати всім своїм
сотворінням, включаючи демонів, що Всевишнім,
Всемогучим, є Бог, чиє єдине ім’я є Єгова. Ворог
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має бути зібраний в місці остаточної боротьби.
Єгова дав Йоілові, своєму пророкові, видіння бо
йового порядку і покликав цього пророка написа
ти пророцтво, яке зараз в процесі сповнення, а са
ме: “Товпи, товпи в долині відплатній! Бо неда
лекий день Господній від долини суду” (Йоіла
3:14).
Це “день Єгови”, і всім людям на землі, які
мають довіру до Бога і Ісуса Христа, дозволено
побачити і зрозуміти, що це Його день і такі
мають видіння Його бойового порядку. “Доли
на”, яка є згадана в пророцтві, є символічним
виразом позицій двох армій, що ведуть боротьбу в
часі, перед тим, ніж битва зачнеться. “Гора Сион”
символічно значить столична організація Бога, де
Ісус Христос є царем. Це місце збору до Бога Його
вірних сотворінь. Це місце оселі Всевишнього (Пс
.132:13,14). “Єгова сил” значить, що Він є Найви
щий командир всіх сил справедливости, що прова
дять війну проти несправедливости. Ісус Христос
є командиром сил Всевишнього, тому Він є Вико
навчий чиновник і Оправдатель імени Єгови, і
Його святе ім’я буде оправдане. Єдиний, Справед
ливий, провадить війну проти ворога, і Його вій
сько стоїть з Ісусом Христом на горі Сион, і ра
зом вони співають хвалення Всемогучому Богу
(Одкр. 14:l–3; 19:11.
Воєнні сили справедливості є під безпосереднім
розказом Ісуса Христа, а саме: Єгова, Всемо
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гучий Бог, Найвищий командир; Ісус Христос, по
льовий Маршалок і Вождь воєнних сил, які вою
ють проти неправедності; та всі святі ангели
небесні, котрі всякого часу є послушні Богу Єгові
і йдуть під керівництвом Ісуса Христа. Ті чолові
ки і жінки, які є на землі і знаходяться на стороні
сп раведливості, будучи повністю посвячені Єгові
і Христу, Його Царю, мають видіння бойового по
рядку і дають свідчення про битву, але вони не
будуть приймати жадної активної участи в ній.
Вони є слугами Єгови на землі, вірно займаючись
обов’язками, які були поручені їм; котрі відваж
но співають хвалення Богу і Христу під час збору
воюючих сил поки битва не мине. Ці вірні слуги
Всевишнього є зненавиджені ворогом, тому ворог
докладає всіх зусиль, щоб знищити їх, проте “Ан
гел Господень чатує кругом боящихся його; і виз
воляє їх”– (Пс. 34:7).
Це пророцтво відкриває позицію ворога і опи
сує ворога як “Товпи, товпи в долині відплатній”.
Диявол зібрав всі народи у цій точці. Бог через
свого пророка робить відомим, що не буде виїмки
жодному народу, а всі будуть там (Єрем. 25:15–
26). Післанців Єгови, які проголошують правду
про великого ТЕОКРАТА і Його правління, нена
видять всі народи землі, тому що вони співають
хвалення Всевишньому. Всі, хто тримається релі
гії або демонізму, знаходяться на місці битви. Всі
нефилими або злі ангели, демони, знаходяться
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там. Польовий маршалок лукавих сил є Гог, який
ділає під прямим приказом сатани, котрий є го
ловним командиром лукавих.
Відповідно до додаткового читання вищезазна
ченого тексту, ворожі сили збираються в долині
“суду”, що значить “молочення” або “знищен
ня”(П.В. додаток). Як молотарка рве і подрібнює
все, що попадає між зуби молотарки, так само і
тепер злі сили, що зібралися в долині, мають бути
буквально подрібненими на куски. Наслідком бу
де повне знищення армії сатани.
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ТЕМРЯВА
Перед битвою ворожі сили знаходяться в стані
темряви (Йоіла 2: 31). Божий пророк також
описує символічною фразою ті обставини, а саме:
“Сонце і місяць померкнуть, та й зорі ясноту
свою втеряють” (Йоіла 3:15). Сонце і місяць є тво
риво Всемогучого Бога. Сонце є джерелом світла
вдень, а місяць дає світло вночі. Отже Бог спри
чиняє темряву, щоб повністю оточити ворога;
тому ті, хто тримається і практикує релігію, зна
ходяться в темряві. У них немає світла або виро
зуміння Божого наміру. Фізичні факти є в повній
гармонії з пророцтвом, яке показує, що таким є
стан правителів або провідників народів землі в
теперішній час. Демони знаходяться у темряві від
носно Божої цілі починаючи з дня потопу (Юди 6–
13). Клас “лукавого слуги” також знаходиться в
темряві, будучи викиненим в надвірну темряву
через свою невірність (Мат.24:48–51; 25:30). Ніхто
з них не розуміє і не оціняє того, що зараз має міс
це. “Світло сиплеться на праведника...” (Пс. 97:
11). Оскільки всі релігіоністи знаходяться на сто
роні диявола, а тому є неправедними, вони не
мають ніякого світла від Божого слова. Вони блу
кають в темряві (Прип. 2:13). А противно, ті, хто
повністю вповає на Бога Єгову і Христа, і які уни
кають релігії, знаходяться в світлі. Вони пора
ховані за праведних по причині їх віри в Бога і в
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Його царство. Таким вірним одиницям тепер на
дається великий привілей бачити вистроєні бойо
ві війська, і вони знають, що незабаром відбудеть
ся, і яким буде остаточний кінець.
Свідки Єгови і їх співтовариші, будучи цілко
вито посвяченими ТЕОКРАТОВІ і Його правите
льству, тепер старанно несуть вість людям віднос
но ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. Лю
ди доброї волі, які чують і розуміють ту вість, ско
ро розрізняють, що релігія є пасткою диявола, що
веде людей до знищення, а отже ті люди доброї во
лі спішать віддати себе під захист Господа. “...;хто
ж боїться Господа, буде безпечен” (Прип. 29:25).
“Від Господа спасеннє; твоє благословеннє над на
родом твоїм” (Пс.3:8).
Ті, хто цілковито посвятився Єгові, є послуш
ні Його приказам і постійно проголошують ім’я
Всевишнього і Його царство, щоб остерегти лю
дей, як вони можуть знайти дорогу до втечі. Та
ким чином, вони мають часть в “дивовижній ро
боті” Божій. Ця “дивовижна робота” тепер на зем
лі поступає вперед і це приводить до того, що релі
гіоністи стають дуже огірчені; і будучи пяними
від вина диявола, вони гірко противляться і озло
блюються вісткою Божою, яку несуть Його післан
ці, тому вони намагаються привести до знищення
таких післанців.
Вість, до якої свідки Єгови і їх співтовариші
тепер привертають увагу людей, не є вісткою яко
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гось чоловіка, а це вість Бога Єгови, Всевишньо
го, який перебуває в Сионі. Пророцтво Йоіла ка
же: “І загрімить Господь від Сиону, й дасть почу
ти голос свій від Єрусалиму; – затремтить небо й
земля; та своєму народові буде Господь охороною,
– обороною дітям Ізраїля” (Йоіла 3:16).
Це помазаний Господній останок Його людей
на землі, хто є з “Сиону”; і їх співтовариші, клас
Йонадабів або Йонатанів, хто є з “Єрусалиму”; і
обидва останок і Йонадаби проголошують ім’я
Єгови і Його царства. Бог вживає їх, як свій “го
лос”, щоб проголосити цю осторогу. Голос Єгови,
що таким чином звучить через Його слуг, потря
сає “небеса” (тобто, невидимі сили, демонів) і всі
видимі сили чоловіків на землі, тобто тих, хто слі
дує і практикує релігію. Таке потрясення бере міс
це перед “битвою того великого дня Бога Всемо
гучого” (Аггея 2:6,7). Але інше і набагато більше
потрясення візьме місце в битві Армагеддон.
Лише останок і люди доброї волі, які вповають на
великого ТЕОКРАТА і Його правительство,
мають охорону. Тому “Господь буде охороною для
своїх людей” тепер, надалі і повіки.
Озлоблені релігіоністи продовжують переслі
дувати цих свідків Господа, тому що вони гово
рять правду,але це переслідування не стримує
свідків в їх роботі, тому що вони знають, що їх
підтримує Єгова. Для їх заохочення Єгова гово
рить: “Оце ж ждіте мене, говорить Господь, до то
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го дня, як устану, щоб пустошити; бо я постано
вив, позбірати народи, поскликати царства, щоб
на них досаду мою зігнати, стрясти на них жар гні
ву мого; від огню бо ревности моєї погибне вся
земля”– (Соф.3:8).
БИТВА
Всі народи тепер знаходяться в “долині Йоса
фатовій”, тобто, долині суду або відплати. Це та
кож долина молочення або місце знищення, тому
що там відбувається суд Єгови проти всього зла.
Бог Єгова знаходиться в Сионі; Він є Найвищий
командир і остаточний суддя.
Це день Його перемоги, тому це день Господ
ній. Єгова дасть приказ розпочати битву: “ГОС
ПОДЬ (Єгова) загримить з висоти, … ГОСПОДЬ
(Єгова) буде розправлятись з народами, … і по
дасть безбожних під меча ...” (Ерем. 25:30,31).
Ісус Христос, Оправдатель Всевишнього, по
чує і негайно підкориться приказу. Він їде вперед
до війни на своєму воєнному коні, щоб воювати з
ворогом. Небесне військо, святі ангели вповні
приготовлені слідують за Господом Ісусом Хрис
том. Це військо справедливості. Коли битва роз
пічнеться, тоді сили справедливості атакують во
рожі сили, кинуть їх назад і буквально порвуть їх
на куски. Про це військо справедливості є написа
но: “А війська що на небі, йшли слідом за Ним
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( Ісусом Христом) на білих конях, з’одягнені у вис
сон білий і чистий. А з уст Його виходить меч гос
трий, щоб ним побити поган; а сам Він пастиме їх
жезлом зелізним; і сам товче винотоку вина лю
тости і гніва Бога Вседержителя”– (Одкр. 19:14,
15).
Єгова сил, цілком підтримує свого польового
Маршалка Ісуса Христа. Тому перемога є запевне
на: “Господь (Єгова) по правиці в тебе сокрушає
царів в день гніву свого. Він зробить суд між наро
дами (поганами), покривши землю трупом;
розбивши голову що над великою країною панує”
(Пс.110:5,6). Тому можна бачити, що Господь Ісус
Христос повністю підтриманий Всевишнім,
вдарить на царів, або правлючі сили, як видимі,
так і невидимі в день битви. Він розіб’є голову
кожного відділу організації сатани у великій
країні; Він покриє землю трупами.

358

РЕЛІГІЯ
РІЗНЯ
Прийшов час Божого гніву вираженого проти
тих, що огидно зневажали Його святе ім’я, і тому
всі вороги отримають справедливу відплату.
“Загорівсь бо гнів Господень на всі народи, й до
сада його – на всю многоту їх. Він наложив на їх
проклін, передав їх на заріз; щоб їх повбивано й
порозкидано; трупи їх щоб гноєм узялись, та щоб
гори од крові розмоклись. І зотліє все військо не
бесне, (цебто, високі місця у яких сатанська товпа
гніздилася) й небо звинеться, мов звиток книж
ний, і військо його поспадає, як лист із лози виног
радної спадає, та як зовялий лист із смокви. Бо
наче упився (досадою), меч мій на небі (цебто, ви
сокі місця в яких сатанська товпа поробила собі
гнізда); і ось він сходить тепер на Едом (цебто, на
релігіоністів і їхніх союзників на високих місцях),
і на народи що на них я проклін наложив. Меч
Господень пересякне кровю, потучніє від жиру;
од крові з баранів та козлів, від їх почнього туку;
в Босорі (Едомським релігійним гонителям) спра
вить Бог сю жертву й велику різанину в землі
Едома. Буйволи впадуть з ними, телята з волами,
земля впється їх кровю, й порох від тука стучніє.
Бо надходить день Божої пімсти, час відплати за
Сиона. – Іса. 34:2–8.
Релігійні провідники, політичні правителі і
великі торговці одноголосно згодилися провадити
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жорстокі війни, що приводить до знищення невин
них душ. Такі правителі свідомо нарушили віч
ний заповіт Божий (1Мойс. 9:3–17). Всі такі особи
підпали під вплив і владу демонів; отож Бог оголо
шує, що в день відплати буде такий наслідок:
“Земля опустіє до щаду, й мов би злуплена буде;
бо Господь вирік це слово. Засумує, заниє; поник
не, помарніє куля земна; і ті що з висока позира
ли на людей на землі. Бо земля вся зледащіла під
живучими на ній, вони бо переступили закони;
змінили устави; зломали вічний заповіт. Тим то
пожере прокляття землю (правлячий елемент) й
живучі на ній відберуть кару; за те попалені
осадники землі, й небагато зостанесь людей” –
(Іса. 24:3–6).
Що битва Армагеддон буде найбільше і страш
не знищення, то Господь каже: “І будуть того ча
су побиті Господом від краю до краю землі; не бу
дуть по них плакати, не будуть їх збирати ані хо
вати, гноєм лежатимуть верх землі” (Ерем. 25:33).
Ті, які помруть не буде декілька мільйонів, а “але
всіх беззаконників Бог знищить”– (Пс. 145:20).
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СТЕРТІ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ
“Битва великого дня Бога Всемогучого” на
завжди ПОКЛАДЕ КІНЕЦЬ РЕЛІГІЇ І РЕЛІГІЙ
НИМ ПЕРЕСЛІДУВАЧАМ. Ця битва Армагед
дон відбудеться у призначений час і у призначено
му місці, щоб вирівняти всі рахунки з ворогом, і
це Він зробить, вимагаючи крові життя тих, котрі
свідомо поламали Його “віковічну угоду” (1Мойс.
9:5–10). Він не позволить, щоб ті, хто несправед
ливо проливав людську кров, пішли до гробу в
мирі, а спричинить так, щоб ті, хто знаходиться
на землі, в Армагеддоні зазнали знищення. “І
змию – помщу кров їх, що досі не змив іще, й про
буватиме Господь на Сионі”– (Йоіла 3: 21).
Цей текст відповідно до старосирійської версії
перекладу (Септуагінта) читається: “Я відімщу за
кров їх, за яку ще не відомстив”. Ім’я Єгови має
бути повністю і цілком оправдане. Це він зробить
через Ісуса Христа, свого Оправдателя. Він не
дозволить, щоб ті, які проливали кров пройшли
повз увагу не звівши з ними рахунків. Таким є
вирок суду, що буде виконаний проти земних
представителів сатани, із–за їх насильства проти
тих, хто вірно служить Богу Єгові. Він зведе
таких переслідувачів в гріб скривавленими
(1Царів 2:9). Вимоги Його закону мусять бути ви
конані: “...і допевнятимусь душі людської від
руки чоловіка, від руки брата його” (1Мойс. 9:5).
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Кров свідків Єгови, яку несправедливо пролива
ли релігіоністи буде на головах лукавих вбивць.
Кров тих, хто буде вбитий в Армагеддоні, не
спочиватиме на головах вірних свідків Єгови.
Його свідки і їх співтовариші в послушенстві й
ревності трубіли в труби остороги, отже вони не є
винуваті і крові не вимагатиметься від них; а во
рог, релігіоністи і їх союзники постійно проли
вали кров невинних і за це їм Екзекутор Єгови
повністю відплатить.
Боже пророцтво через Йоіла показує, що Його
пімста буде виконана проти релігіоністів, а особ
ливо проти Римо Католицької Гієрархії і її союз
ників, головно політичні, комерційні і воєнні еле
менти землі, які практикували релігію і злобно ка
рали слуг Божих: “Єгипет стане тоді пустинею, та
й Едом – німою пусткою, за те, що кривдили си
нів Юдиних, і невинну в землі їх кров пролива
ли”– (Йоіла 3:19).
В останньому вище зазначеному тексті проро
цтва “Едом”, який в інших пророцтвах є назва
ний “Гора Сеїр”, особливо представляє демонізм
або релігію. “Єгипет” особливо представляє
політичні, комерційні і воєнні чинники, які прав
лять землею, і всі вони практикують якусь форму
релігії. Спустошення приходить на релігію,
політику, торгівлю і воєнні чинники організації
сатани, які особливо вказані в цьому пророцтві.
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Римо Католицька Гієрархія є без сумніву про
відником всіх зазначених у цьому пророцтві, під
символом “Едом”. Згідно поправленої версії Біблії
ця часть тексту звучить: “А Едом буде дикою пус
ткою, через насильство, яке вчинили дітям Юди
”; тобто, проти тих, хто славить і служить Єгові.
Безперечні факти, які сталися з 1917 року аж
до тепер показують, що Римо Католицька Гієрар
хія спричинила багато терпінь і пролила много
крови людей Божих всередині “землі” в багатьох
частях народів землі. Лукаві діла проти свідків
Єгови постійно збільшаються. Гієрархія і її союз
ники роблять заговір в цілі знищення свідків Єго
ви і їх співтоваришів. Нехай же ніхто з тих, хто
любить Бога, не знеохочуються із – за все – зрос
таючого лукавства релігійного чинника, бо судь
ба тієї лукавої системи є вже написана й вскорі ті
чинителі беззаконня пропадуть.
Релігійні переслідувачі і їх союзники добровіль
но поламали “віковічну угоду” і Єгова обіцяв впо
вні відплатитися їм. Пророчий образ, який Єгова
зробив і записав в старинних часах, тепер спов
няється. Едом, що був типом на релігійний чин
ник тепер на землі, встав проти Юди і Єрусалиму,
і помагав Вавилонови в переслідуванні людей з
Божого храму (Авдія 11–14). Це виразно указує на
новочасних едомців (релігіоністів, якими керує
Римо Католицька Гієрархія), як частю організа

363

КІНЕЦЬ РЕЛІГІЇ
ції сатани. У пророцтвах ця лукава релігійна ор
ганізація позначена як сатаньська “жінка”, стара
“блудниця”, про яку є написано: «І бачив я, що
жінка пяна від крові святих, і від крові свідків Ісу
сових; і я дивувався, бачивши її, дивом великим”
(Одкр.17:6). “І в ньому знайдена кров пророків і
святих, і всіх вбитих на землі” (Одкр.18:24). “Ба
й полах ув одежі твоїй видко кров безвинних бідо
лах, що не заставала їх на розбишацтві” – (Ерем
2:34).
Записаний присуд Єгови проти переступників
Його угоди відносно святости життя каже: “За те,
так певно, як живу я, говорить Господь Бог, оддам тебе на кров, і кровава помста буде вганяти
за тобою; позаяк ти ненавиділа твою кров, то й
кров буде вганяти за тобою. І зроблю Сеїр–гору
пусткою й безлюдною пустинею й повигублюю на
ній приходящого й вертаючого. І сповню гори її
побитими в неї; по узгіррях твоїх, по долинах твоїх, і по всіх потоках твоїх падатимуть побиті мечем”–Езек. 35:6–8.
Римо Католицька Гієрархія, новочасні едомії,
безнастанно наїзджали на край Юди (т. є, свідків
Єгови і їх “співтоваришів”, що прославляють Єго
ву), і за це Єгова вповні відплатиться лукавим.
Цю часть пророцтва Господь дає до відома своїм
людям, щоб їх потішити і дати їм надію під час
цього лукавства проти них.
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Тоді Божий пророк предсказує Його замір
знищити політичних, комерційних і воєнних
союзників релігії, які діяли з релігійним елемен
том в переслідуванні вірних свідків Божих (Йоіла
3:19).
Позатипічна ріка Ниля не достарчила води
землі, щоб зробити її уроджайною. Противно, її
комерція показалась бути смертельною, і це мож
на доказати обставинами які існують по цілій зем
лі, і це помимо піддержки або гойного витрачуван
ня грошей, що чинять одиниці в цім краю, щоб
помогти комерції. Подібні обставини існують і в
инших краях. Такі обставини стають чим раз
гірші в цім позатипічнім Єгипті, а в Армагеддоні
цілий він пропаде. “Пророче слово про Єгипет:
Оце Господь, усівши на легкій (воєнній) хмарі,
йде на Єгипет. І затремтять перед ним ідоли
єгипецькі й заниє у грудях єгипецьке серце.
Напущу єгиптян, брат на брата устане і друг про
ти друга, город проти города й царство на царст
во. І знемощіє дух Єгипту в йому, й оберну в ніщо
раду його, – й стануть вони шукати помочі в
ідолів, у чарівників, і закленателів мертвих та
ворожбитів. І подам Єгипет на поталу панові
лютому, й жорстокий царь запанує над ними, –
говорить Господь, Господь Саваот. Опадуть у
морі води, і ріка стане безводня й висохне” –
Іса.19:1–5.

365

КІНЕЦЬ РЕЛІГІЇ
ТІ, ЯКІ ПЕРЕЖИВУТЬ
Релігіоністи і їх союзники старалися заперти
уста всім, що прославляють і служать Єгові. Але
це їм не вдалося. Обітниця Божа, дана Його вір
ним слугам є, що вони переживуть битву Армагед
дон: “А Юда житиме вічно, й Єрусалим – від роду
в роди” (Йоіла 3: 20). Ті, що уціліють, перебувати
муть на землі “від роду й до роду”, тобто, повіки.
Яко дальше попертя тієї обітниці, інший Божий
пророк каже: “Насаджу їх глибоко в землі їх, і не
вирвуть їх більше з їх землі, що я їм дав, говорить
Господь, Бог твій”– (Амоса 9:15).
Всесвітня організація Єгови Єрусалим буде існувати тоді, коли із сатанської організації й сліду
не стане. По Армагеддоні останок буде на землі
лише короткий час, коли ж їхні співтовариші “ін
ші вівці” що становлять “велику громаду”, і котрі прийшли до Єрусалиму поклонитися Єгові, – ці
перебуватимуть на землі повіки. “Так говорить
Господь сил:І приходитимуть народи й осадники
многих городів; і будуть приходити осадники одного міста до осадників другого та казати: Ось,
ходімо туди, помолитись перед лицем Господнім й
шукати ласки в Господа сил небесних; і скажуть
ті; пійду і я. І приходитимуть многі племена й сильні народи шукати Господа Саваота в Єрусалимі
й благати Господа. Так говорить Господь сил небесних: у ті часи буде так, що десятеро
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з усяких різномовних народів ухоплять за полу
Юдея, й казатимуть: Пійдемо й ми з тобою, ми бо
чули, що з вами Бог” (Зах. 8:20–23). “І буде опісля: всі, що позостаються з усіх тих народів, що
приходили проти Єрусалиму, будуть сходитися
щороку, щоб поклонитись цареві, Господеві сил
небесних і святкувати свято кучок. Коли ж которий рід на землі та не пійде в Єрусалим упасти
перед царем, Господом сил, то не буде дощу в них.
І коли Єгипецьке племя не збереться в дорогу й
не прийде, то й у його не буде дощу, й прийде на
його така ж кара, якою побиватиме Господь народи, що не приходили на кучкове свято. Ось, що
буде за гріх Єгипту й за гріх усім народам, що не
прийдуть обходити свято кучок” (Зах.. 14:16–19).
Ті що переживуть Армагедон будуть поблагословенні великим привилейом виконати божественний мандат, т. є, бути плідними і наповнити землю звершеними людьми (1Мойс.9:1). Це вони виконають під прямим розпорядком Ісуса Христа,
царя великого ТЕОКРАТА.
Лише ті, що пильно студіюють Боже відкрите
слово, і що мають на памяти Божу вість, а особли
во вість про царство, ті зможуть стояти сильно і
відперти напади ворога. Ті ж, що задля якої–будь
вимівки або причини звернуться до річей світа, ті
напевно загублять все. Ті ж, що цілком вповатимуть на Єгову і на Його царя, і що ревно воюють
у битві і є слухняні Його слові, ті дальше ба
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читимуть Божі задуми і які будуть наслідки. Вони
бачуть, що день битви уже прийшов, і вірою бачуть який буде наслідок. Вони чують про судьбу
релігії і про цілковите збурення сатанських сил.
Вони бачуть Ісуса Христа, славного Вождя, увінчаного славою і побідою, який допровадив свої
сили до цілковитої перемоги на оправдання Єгового ім’я. Вони бачуть роботу виконану. Вони
чують розговір, що в йому Ісус Христос, Великий
Оправдатель, є головним промовцем, Йому поставлено запит, на який Ісус Христос відповідає:
“Хто се йде з Едому, в червоній одежі з Босору,
такий величний в своїй одежі, що виступає в повноті сили своєї? (Відповідь – Це я, – той що в устах його справедливість, я, сильний до рятовання. (Питання) Чом же одіж твоя червона, а ризи
твої – мов у того, що топтав виноград у тискарні?
(Відповідь) Я топтав виноград сам один, не було з
між народів нікого зо мною; і я потопав їх у гніві
мойому, давив їх у досаді моїй; кров їх бризгала
на мої ризи, от я й замарав усю одіж свою: день бо
помсти мав я на умі, і настав рік визволу людей
моїх” – Іса. 63:1–4.
Завважте це; що у битві проти ворога ніхто не
попирає справедливого царя; цебто, ніхто зо світа; лише ті, що стали по стороні Бога і Христа і
сталися частю Його організації перед Армагеддоном, отже ці є Його і з Ним. “Я дивився, й не було
помічника; дивувався, що не було кому піддержа
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ти мене; та мені помогла рука моя, й досада моя –
вона піддержала мене”– Іса. 63:5.
ПРИБІЖИЩЕ
Нехай же усі, що тепер стали на стороні Єгови
і Його царя, стоять сильно і радуються, і вірно
видержують аж до кінця. До таких Єгова
говорить через свого пророка: “Та свому народові
буде Господь охороною” (Йоіла 3:16 П.В.). Арма
геддон буде надто страшним, щоб його описати
людськими словами. Про ту велику битву і що
станеться тоді, вірні не потребують журитися.
Єгова покладе свою охоронну руку і закриє їх й
схоронить їх, і вони знайдуть прибіжите: “ Імя
Господнє – це кріпка тверджа; втече праведник у
неї, і він бсзпечен”– Прип. 18:10.
Сьогодні вороги, а особливо Римо Католиць
ка Гієрархія, зробила собі прибіжище льжи, як
про це давно Бог предсказав (Іса. 28:15). Вона лож
но твердить, що вона на стороні свободи й правди, а однак вона точно ділає проти неї, удаючись
до лукавства. Але нехай ті, що посвятилися Єгові
й Його цареві не лякаються або знеохотяться з
причини її лукавства. Бог знищить те прибіжище
льжи. Пророк Еремія представляв Божих вірних
людей тепер на землі, і як він молився, так тепер і
вірні моляться: “Ой не дай же мені жахатись тебе! Ти втечище моє при лихій годині. Нехай посо
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ромляться (вороги) гонителі мої, мені ж не дай
постидатись; наведи на них лихоліття і побий їх
тяжким побоєм”– Ерем. 17:17,18.
Сила Єговових людей знаходиться в радості й
радісній службі Бога і Його царя. Як колись Неємія будував мури Єрусалиму серед великого клопоту, так і тепер вірні Господні люди попирають
справи царства серед великого горя, і,тепер вони
справді можуть сказати: “Радість Господня – наша сила” (Неєм. 8:10, анг.). “Господь сила моя й
щит мій; на него вповало серце моє, і він допоміг
мені; тому радується серце моє, йому віддам хвалу піснею моєю. Господь сила людей своїх і спасаюча твердиня помазанця свого. Спаси людей
твоїх і благослови власність твою; корми їх і возвисшай їх по віки!” (Пс. 28:7–9). “Благ Господь, –
захист у смутку, та й знає тих, що надіються на
Його” – Наума 1:7.
Релігіоністи покладають їхню надію на тоталітарні правлячі сили, позатипічний Єгипет, диявольську організацію, але їх надія упаде. Духові
ізраїльтяни, Божі вірні люди, надіються знайти
поміч у великого ТЕОКРАТА і Його царя. “Велика громада” тепер виходить з між усіх народів,
царств, людей і язиків (Одкр. 7: 9–17), і вона ставить себе під покров Єгового царя, і цим стається
співтоваришами останка, вістителями царства.
Разом вони є співучасниками благословенств Господніх, і кажуть: “Ой Господи, сило моя й твер
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диня моя й утечище моє в лихій годині!” (Ерем.
16:19. Релігія пропаде, але царство Христове стоятиме по віки.
Коли Армагеддон скінчиться, тоді ті, що переживуть його знатимуть, що Христос є цар спра
ведливости і Єгова є найвисшим Володарем: “Тоді спізнаєте ясно, що я – Господь, Бог ваш, що витаю на Сионі, на сьвятій горі моїй; і буде Єрусалим святим, та й не будуть уже чужоземці переходити через його”– Йоіла 3:17.
Видима часть Божої об’явленої організації бу
ла безнастанно опоганена через непосвячених і
лукавих гонителів, що називають себе Божою організацією. Але відколи Ісус Христос прийшов до
храму, Він не позволив несправедливим одиницям оставати між Його вірними слугами, але відлучив їх і дальше відлучає тих, що супротивляються Йому і Його організації, і які спричиняють
несправедливість Господу і Його помазанникам
(Мат.13:41,42; Одкр. 21:27). Ніхто з “чужоземців”,
що противиться Божому царству або хто переслідує Його людей, не останеться в Його організації,
говорить Господь (Йоіла 3:17). Коли Армагеддон
скінчиться, тоді ціла організація Божа буде посвячена Єгові – Зах.14:20,21.
Щодо Єгової організації, святе Писання каже:
Не будуть уже чужоземці (єврейське зарім, – лука
ві гнобителі) переходити через його (Йоіла3:17).
Лукавство Римо Католицької Гієрархії і її посіпак
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уже ніколи не спічне на Божих людях, як це стало
ся в 1918 році і опісля. В 1918 році, Гієрархія виступила переслідувати Божих людей. “Того дня,
коли ти виступив проти нього; того дня, чужинці
(єврейський зарім) відводили військо його в нево
лю, коли чужоплемінники ввіходили в ворота його й про Єрусалим метали жереб, був і ти одним з
між них”– Авдія 11.
Коли суд проти релігії буде виконаний, тоді
вірні радуватимуться, знаючи що ворог погибне і
ніколи вже не встане (Наума 1:9). Навіть тепер
вірні вірою відчувають ту радість і надію, коли во
ни чують потішаючі слова Єгови до них: “Устань,
устань і в силу твою одягнись, Сионе! Одягнись в
одежі величності твоєї, Єрусалиме, ти, городе
сьвятий! Бо необрізаний, нечистий у тебе ніхто те
пер не ввійде”– Іса. 52:1.
Напевно, що по Армагедоні не буде ніякого на
сильства проти Божих людей, тому що лукаві
пропадуть. В цім часі лицемірам дозволено ділати
проти Божих вірних людей. Ті “козли”, знані як
“лукавий слуга” кляса, лучаться з Гієрархією і
всі становлять “сина погибелі” (2 Сол.2:3); та вс
корі Бог цілком знищить усіх таких. Це знання
дає велику потіху для тих, що їм дозволено бути
на стороні Господа.
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БЛАГОСЛОВЕННЯ
“День Єгови” зачався в 1914 році, коли то Ісус
Христос був окоронований; але, щодо помазанників, то “день Господа Ісуса Христа” розпочався
в 1918 році тоді коли Господь Ісус Христос прий
шов до храму, і захопив день Єгови (1Кор. 1:8;
5:5; Фил. 1:6,10; 2 Кор. 1:14). В тому “дні” при кінці Армаґедону прийде час вічно–триваючих благословенств і безконечної радости. “І буде того ча
су: Капатимуть гори соком виноградним, а горби
молоком потечуть, а всі русла Юдейські сповнять
ся водою, з дому же Господнього пролиється джерело й засичуватиме долину Ситтим”– Йоіла 3:18.
“Вино” символізує радість. Радість Господня –
це велика радість дана Ісусу Христу на оправдан
ня ім’я Його Отця. Із приходом Господа Ісуса
Христа до храму зараз по І918 році, Він запросив
своїх вірних слуг увійти в Його радість (Мат.
25:21,23). Від того часу “вірний слуга”, Господні
помазанники, знайшлись на “святій землі” цебто,
в Божій організації, яка всеціло є посвячена Йо
му. Отож те пророцтво відноситься до того часу
от цими словами: “І буде того дня, що гори капа
тимуть соком виноградним” (Ротердам). Вивис
шення Божої всесвітньої організації й Його сто
личної організації уподоблене до верхів гір, тому
що їх земні прототипи були збудовані на горах.
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Отже від 1922 року Бог говорить до свого
вірного останка через свого пророка ось такими
словами: “Ви ж гори Ізрайлеві, ви розпустите
гіллє ваше й даватимете плоди ваші народові
мойому Ізраїлеві; він бо незабаром вернеться з
неволі. Ось бо я прихилюсь до вас і будуть вас
знов порати і обсівати. І оселю на вас много лю
дей, увесь дом Ізрайлів, і залюднені будуть горо
ди, й забудувані наново розвалища. І намножу в
вас людей і скотини; вони будугь плодитись і мно
житись, і заселю вас, як се було за попередущих
ваших часів, і посилатиму вам ще більше добра,
ніж у ваші давні часи, й знатимете, що я – Гос
подь” – Езек.36:8–11.
Від того часу Єгова сповняв от це пророцтво
для своїх вірних духових Ізраільтянів. Від тоді
“закапали гори соком виноградним”, цебто Його
всесвітна організація і Його столична організація
вилляли аж надто в великій мірі благословення й
радість на своїх вірних. Це напевно відноситься
до свіжої радости царства, яке дало роботу служення Єгові для Його свідків в оправданні Його
ім’я. Ось про такий день згадує Ісус до своїх учеників. “Аж до дня того, коли його питиму з вами
новим у царстві Отця мого” (Мат. 26:29). Ця нова
і солодка радість, представлена через вино, спадає
з Божого царства через Ісуса Христа на Його вірних помазанників. Це вино царства. Релігіоністи,
включаючи і “лукавого слугу” клясу, не мають
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приступу до цього нового вина радости. Перед
ними є заперті всі ті благословенства, тому що
вони пють сатанське вино. До тих противників
Божого царства Єгова каже: “Прокиньтесь, пяниці, й плачте голосіте, ви всі, що любите вино
попивати, затужіть по виноградньому сокові, бо
Його однято од уст у вас – Йоіла 1:5.
ЗБІЛЬШАЮЧІ БЛАГОСЛОВЕННЯ
Зараз по признанню тих, що були взяті у храм,
благословенства Єгови зачали спливати на вірних, як показує це пророцтво. Єгова обіцяв, що
земний стан Його “краю” або стан Його вірних
буде “текучий молоком і медом”– 2 Мойс. 3: 8.
Ця обітниця, що відноситься до типічного або
натурального Ізраїля, і ще з більшого силою відноситься до позатипічних ізраїльтянів, цебто, духових ізраїльтянів від 1918 року. Згідно із цим
пророцтво Йоіла каже: “Гори молоком потечуть”.
Особливо від 1922 року, те пророцтво сповнялося
на останкові. Відносно “Лева з покоління Юди”
пророцтво (1Мойс. 49:9–12) каже: “У винограді
він привяже зніжене ослятко, у найкращому, ослиці мазану дитину. У вині одежу виправ, платтє
у червонім. Од вина потуманіли ясні очі в його, од
молока побіліли в його ситі зуби”. До своєї “невісти”, церкви, яку Він приняв у храм, Ісус Христос, Жених, каже: “Ось і прийшов я в мій сад, моя
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сестро, моя ти дружино; . . . напився вина мого, за
пив його молоком моїм. Смакуйте ж і ви, друзі,
пийте й їжте вволю, мої ви любі!”– Пісня Пісень
5:1.
Зараз по тій спразі, яку Господні люди відчули
в 1917 і 1918 році, Господь каже до останка: “Хто
хоче пити . . . йдіте, купуйте без срібла, й без плати вино й молоко...; і дам вам віковічний завіт незмінної милості яку я обіцяв Давидові” (Іса. 55:1–
3). Будучи приняті у віковічну угоду о царство, ті
вірні одиниці безнастанно отримують все –
збільшаючі благословення з руки Господа.
Дальше те пророцтво (Йоіла3:18) каже: “А всі
русла Юдейські сповняться водою”, цебто, всі
джерела краю, (земний стан) останка, походить
від “Юдеї”, (“Хвалення Єгови”). Все це є заховане
для тих, що житимуть на землі по тому, як Божий
останок буде забраний з неволі вавилонської, цебто, увільнений з диявольської релігії й організації. Джерела згадані тут, представляли средства,
через які Єгова передав благословенства, які Він
заховав для вірного останка, що любить Його, і
котрі то средства вияснили Біблію, цебто, книжки, журнали, фонографи, рекорди, і инші средства, ужиті через Його служебну організацію. Ці
факти показують, що від 1922 року, ті благословенства безнастанно збільшалися для Його людей. Каже пророцтво про ці канали; “русла ...
сповняться водою”, цебто, правдою. Божі вірні
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люди тепер не знають “спраги” щоб почути “слово Боже” (Амоса 8: 11). Божі вірні люди не знають
того горя, про яке згадує Йоіл 1:19,20 і яке впало
на так зване “християнство”. Божі джерела вод
достарчають подостатком правди для вимог духових юдеїв, а вони знов достарчають потреби
людей доброї волі, несучи до них вість правди.
Божий слуга, Товариство, достарчає літератури в
такій мірі й так тано, що її можуть набути усі, що
пильно шукають Господа, і які пють ту правду аж
до схочу.
Вість правди про царство не є захована у межах кляси храму, але та правда випливає для ин
ших, як про це пророцтво (Йоіла 3:18) говорить:
“З дому же Господнього пролиється джерело. Це
пророцтво предсказало, що храм Єгови буде відбудований у приході царя, Ісуса Христа. Джерело, як це воно описане тут, не могло зачати плисти аж покіль Ісус Христос не прийшов до храму в
1918 році. Про це є написано в (Езек. 47:1–12)
Ті великі джерела правди випливають тепер, та
не лише щоб відсвіжити “останка”, але і підтрима
ти “велику громаду”. Бог обіцяв, що благословен
ня збільшатимуться, і факти показують сповнення цього пророцтва. Це є в гармонії з Одкриттям: “І показав мені чисту ріку води–життя, ясну
як хришталь, що виходила з престола Божого і
Агнцевого”. Тоді кляса храму, під розказом Ісуса
Христа, прилучилась до Нього в запрошенні лю
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дей доброї волі прийти і пити: „А Дух і невіста
глаголють: Прийди! І хто чує, нехай каже: Прийди! Хто жадний, нехай прийде, а хто хоче нехай
приймає воду життя дармо”– Одкр. 22:1,17.
Дальше пророцтво Йоіла говорить про ті во
ди: “Й засичуватиме (бурхливим потоком) долину
Ситтим”. Ті води плили в ту саму сторону, про
яку описував пророк Езекиїл 47:8–12. Занім вони
увійшли в Канаан, ізраїльтяни отаборилися в
Ситтим, де многі з них були спонукані приняти
ідолопоклонську релігію. Ім’я “ситтим, або ака
ція” значить “бичування”, а це мабуть із–за його
довгих іглів, які знаходяться на цих акаційних де
ревах. Це здається відноситься до стану Божих
людей в 1917 і 1918 році, коли то вони переносили
бичування або переслідування. Русло Єгової прав
ди досягло їх і загасило їхню спрагу і відсвіжило
їх у службі Господній. Ті самі води тепер заспо
коюють потреби Йонатана або “великої громади”
кляси, котрі будуть вічно жити на землі і прослав
ляти і служити Єгові і Його цареві – Одкр. 7:17.
У світлі авторитетного вищевказаного пророц
тва Всемогучого Бога і фізичних фактів, які пе
рейшли і сповнилися, чи може будь яка розумна
особа покладатися на релігію, що вона може охо
ронити народи і люди від нещастя? Прийшов
час, коли кожна особа на землі, яка тримається
демонізму, який є релігією, зазнає знищення; або
покине релігію і скоро знайде охорону під прав
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лінням Єгови, де знайде дорогу до життя. Перед
вами поставлено життя і смерть . Що ж ви вибере
те? Якщо дальше йти і практикувати релігію, оз
начає повне знищення. Вірно служити ЄГОВІ І
ЙОГО ЦАРЕВІ, ІСУСУ ХРИСТУ, означає мир,
добробут і життя вічне .

