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рінь; що Льогос був початком Його творива й активним слугою царства Бога Єгови під правліням Христа, Його любого Царя.
в творенню всіх річей; що той Льогос тепер Господь Ісус Хрис- Він не прибирає догматичної міни, а радше заохочує до вважтос у славі, одягнений у всяку силу на небі й на землі, і тепер є ного і критичного розсліджування свого змісту в світлі святого
головним виконавчим Чиновником замірів Бога Єгови.
Писання. Він не мішається в жадні суперечности, ані його сторінки не отворені для персональних справ.
ЩО БОГ создав землю для чоловіка, сотворив совершенного
чоловіка для землі і поставив його на ній; що чоловік добровіРічна передплата
льно переступив Божий закон і був засуджений на смерть; що
Річна передплата в Злучених Державах виносить $ 1,00, в Казадля Адамового гріха всі люди родяться грішниками і без наді й в інших краях $ 1.50; в Великій Британії, Австралії і в
права до життя.
Полудневій Африці 7 ш. Передплату в Злучених Державах
треба висилати через почтовнй переказ, експрес ордер, або банЩО ІСУС стався чоловіком, і чоловік Ісус перетерпів смерть, ковий переказ. В Канаді, Англії, Полудневій Африці і Австралії,
щоби набути викупну ціну для всього роду людського; що Бог передплату треба висилати до відділу в тім краю. З інших країв
воскресив Ісуса до Божественної природи й вивисшив Його по- можна висилати передплату до бюра в Брукліні, але лише через
над усякі творива й понад усі імена і одягнув Його у всяку силу міжнародний почтовий переказ.
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нізації і Його свідки, котрих задача й привилей є свідкувати про
найвисшість Єгови, голосити про Його заміри взглядом людсПросимо в кождім случаю адресувати на ім’я Товариства
тва, про які научає Біблія, й нести овочі царства всім, що бажають слухати.
(Сей журнал виходить на кількох мовах.)

С
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ОШУКАНЦІ
Певні одиниці ріжиих народностей, вдаючи, що вони є
в правді і що вони є свідками Єгови, йдуть з місця на місце по цілім краю, представляючи себе в різних місцях
під різними іменами, і кажучи, що вони були вислані Товариством репрезентувати його, і тоді збирають гроші від
братів і отримують від них інші ласки. Ми остерігаємо
всіх братів проти таких ошуканців. Єсли хто представить
себе коло ваших дверей і просить о гроші, то можете
знати, що така одиниця не є від Товариства, тому що Товариство не збирає жадних грошей і нікому не позволяє
збирати жадних грошей в його імʼя. Не майте нічого до
діла з сими ошуканцям.

знати кількість потреби. По отриманню співаника з
Канади ваші замовлення будуть виповнені.
(Продовження з сторінки 160)

Таке знання замірів Єгови і досвідчення, через котрі
Господь переводив своїх людей, збільшали їх віру й
надію і робили їх сильними в Господі і в потузі сили
Його. Не дивно, що сі вірні радуються в горю і в страданнях, які завдають їм агенти Сатани, тому то
вони є вірні в несенню свідоцтва о царстві. “Бо теперішня легкота горя нашого надто над міру приготовлює нам вічню вагу слави. Нам, що не дивимось на
УВАГА:
Сим повідомляємо всі збори в Сполучених Державах, видоме, а на невидоме; що бо видоме, дочасне, що ж
що новий український співаник вже вийде з преси в Ка- невидоме, вічне”. (2 Коринтян 4:17,18) Бачучи, що
наді. Просимо каждий збір прислати їх замовлення на спі- Господь приготовляє їх до більших річей в своїй
ваники на скілько їм буде потрібно, щоб ми могли
службі, їх потіха й радість все збільшаєтьси.
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ЙОГО СВЯТИНЯ
“І відказав той йому: На дві тисячі триста вечорів та ранків; аж тоді буде святиня знов очищена”.
– Даниїла 8:14

ЧАСТЬ З

К

ЛЯСА Єгової святині мусить бути чиста; є
також написано: “Ійдіте ж, ійдіте, виходіть із
відти; не торкайтесь нечистого; виходіть із посеред него, очистіть себе, ви, що носите посуди Господні! (Ісаії 52:11) Контексти доказують поза всякий сумнів, що повисше пророцтво Ісаії відноситься до Божого останка тепер на землі. Про сих
описується, яко “ноги Його (Христа), що приносять радісну новину й оголошують мир”, і котрі
дальше співають радісну вість: “Бог царює;
царство прийшло”. Про них сказано, що вони
“прегарні”, тому що вони цілковито посвятилися
Єгові й Його царству. Вони є назначені як “сторожі” Єгови, в цілковитій єдності, і яко такі вони
безперестанно підносять свій голос й співають
хвалення Всевишнього. Їм дано приказ співати,
тому що Єгова потішив їх, і се Він чинить, даючи
вирозуміння своїх пророцтв, котрі були написані
наперед, і на котрі прийшов час зрозуміти. Сі є
вибраними посудинами Єгови нести вість Його
царства до людей доброї волі і доручувати повідомлення володарям світа, що вони мусять забратися на віки. Се є свята робота, цілковито посвячена для Єгови й Його царства, і ті, що мають
часть в ній, мусять глядіти, щоби вони не торкались до нечистої річи. Кождий мусить бути чистий.
2 Єгова післав свого любого сина до храму чинити суд в 1918 році, й ціль сього суду була, щоби
“очистити синів Левіїних (священничу клясу) і
“очистити їх як золото й срібло, щоб приносили
(Єгові) жертву в праведності”. (Малахії 3:3) Та
офіра є служба хвалення Бога Єгови й Його царя,
і котра мусить виконуватися безперестанку:
“Тим оце через Нього приносьмо жертву хвалення без перестанку Богу, се єсть “овощ уст”, що
визнають імʼя Його”. (Жидів 13:15) Отже виходить, що нім остаточне свідоцтво Єгови буде доручене, то святиня мусить бути очищена. Усі
річи, що опоганюють її, мусять бути усунені.

ЗНАЧІННЯ
3 Всі чесні люди повинні бути чисті тілом й
умом, і їх напрям ділання повинен бути чистий й
чесний. У світі є одиниці, котрі щиро стараються
бути такими, однак не роблять жадного старання
бути вірними послідувателями Ісуса Христа. Також є і інші, що посвятилися чинити волю Божу і
думають піднести себе до точки звершености через, як се вони називають, “вироблення характеру”. Однак “очищення святині” має далеко
більше значіння чим се. Написано: “Мавши оце сі
обітування, любі (мої), очищуймо себе від усякої
нечисті тіла і духа, звершуючи святість у страсі
Божому”. (2 Коринтян 7:1) Такого рода очищення
мусить кождий зробити в собі самий, але очищення святині виконує Ісус Христос яко Виконатель Єгови. Очищення святині відноситься до
тіла Христового взагалі. Iзраїль, будучи завітуючим народом Єгови, представляв тих, що є в угоді
з Єговою тепер через віру в пролляту кров Ісуса
Христа. У законі є написано: “Всякий, хто доторкнеться мерця, трупа якої людини, що вмерла, і
неочиститься, той опоганив храмину Господню;
викоренитись муситься душа з Ізраїля. Водою
очищення він не покроплений, тому він нечистий; нечистота його ще на йому”. (1 Мойсея 19:
13) Сатанська організацій є мертвим тілом, і кожда часть її є осуджена на знищення. Всякий в угоді
з Єговою і хто відповів на поклик до царства, мусить цілковито відлучитися від організації Сатани і остатнсн відділеним, щоб йому бути чистим, і мусить цілковито посвятитися Богу Єгові.
Такі не можуть робити жадного компромісу із сатанською організацією, ані ніхто з Божих признаних не може мати нічого спільного з тією організацією. (2 Коринтян 6:15–18) Отже очищення храму мусить значити цілковите відлучення всіх Божих людей від організації Сатани. Лише очищені
можуть приносити принятну жертву Єгові. (Ма
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лахії 3:3) Отже вичищення святині мусить означувати осунення з громади тих, що були колись
в лінії до царства, але котрі не є цілковито посвячені Богу. Се й но через витрясення невірних,
що вірні можуть обʼявитися. – Жидів 12:27
4 Коли Ісус Христос появився перший раз в типічному храмі в Єрусалимі, то Він “повиганяв
усіх, що продавали та торгували в церкві”. (Маттея 21:12) Коли Він явиться в правдивій церкві
судити всіх тих, що торгують і рівночасно називають себе посвяченими, і котрі уживають євангелию Божого слова для торговельних цілей, чи
то прямо чи непрямо, тоді він позбирає всіх таких і вижене геть. В сім є заключені всі священники і всі визначні з їх отар, котрі уживають
слово Боже для самолюбних цілей. Тут є заключений також “чоловік гріха” і всі ті, що шукають
особистої користи через уживання вістки царства. Усі, що відмовляються стати одважно проти
організації Сатани і гіпокритично відмовляються промовляти проти організації Диявола, сі будуть також зібрані геть. Також ті, що нарікають
проти зорганізованої роботи Господньої, вишукують блудів і противляться їй, і єсли вони роблять се задля самолюбної цілі, сі також будуть
забрані геть. Всі, що наслідують людей і наставляють свої сіти, щоби ловити людей, і всі, що
йдуть напрямом проти Божих приказів, шукають самолюбної користи, і сі також будуть визбирані геть. Також і ті, що “поважають лиця задля користи” будуть визбирані геть. (Юди 16) Усі
огидні будуть визбирані геть, тому що Ісус сказав: ‘Бо що в людей високе, те огида перед Богом”. (Луки 16:15) “І не ввійде до него ніщо погане, ані хто робить гидоту та лож, тільки ті, що
написані в книзі життя Агнцевій”. (Одкриття
21:8, 27) Лише тим, що будуть чисті, буде дозволено увійти в храм. “Блаженні, що творять заповіді Його, щоб мали власть до дерева життя, і
увійшли ворітьми в город”. (Одкриття 22:14)
Єговів замір є вибрати собі людей, котрі б цілковито й несамолюбно посвятилися і служили
Йому з радістю відносно оправдання Його імʼя.
КІНЕЦЬ

Бруклин Н. Й.

відносно відобрання щоденної жертви, й установлення гидоти в пустці, і відносно доптання
кляси святині, і очищення її і відносно часу, коли
се мало взяти місце, ми сю справу тут розбираємо. Се отже було б цілковито чужим для пророцтва заключати, що очищення святині взяло
місце в 1846 році по Христі через сформовання
Євангельського Союзу, котрий то союз був частю організації Сатани.
6 Очищення храму значить робота цілковитого
розділення, щоби признані Господом явилися і
виконували службу праведности. Коли ж ся робота відділення була, виконана? Всі Писання показують, що ся робота була виконана через Господа Ісуса потім, як Він прийшов до храму чинити суд, в котрім то часі Йому співтоваришать
Його святі ангели. (Маттея 25:31) До того то часу
Його слова відносяться: “Пошле Син чоловічий
ангели свої, й позбирають вони з царства Його
все, що блазнить, і всіх, що роблять беззаконнє”.
(Маттея 13:41) Ся робота взяла місце в часі судження в храмі; отже се було неможливим, щоб се
сповнилося тим часом. Господь Ісус явився в
своїм храмі в 1918 році, і очищення храму не могло взяти місце перед тим часом, тому се мало
бути доконане аж потім часі. Пояснення Даниїлового пророцтва відносно часу очищення святині, і що було видано перед 1918 роком, було
лише роботою здогаду і не могло бути добрим
поясненням, тому що чоловік не може пояснити
пророцтва. У 1929 році Господь дав своїм людям
вияснення “Даниїлових днів” зазначених у дванадцятій голові того пророцтва, і в той час зроблено змагання довідатися о значінню пророцтва
про дві тисячі й триста днів Даниїла 8:14, але і в
той час не було можливим зрозуміти, і очевидно
причина була ся, що Божий час на зрозуміння
його ще тоді не прийшов. Ось тут представляємо
всім добрі знані факти відносно пророцтва, як се
воно є пояснене в сій і попередній “Вартовій
Башті”, і читачі є прошені пристосувати сі факти до Писання і рішити для себе, чи пояснення
подане тут є добре й в гармонії з волею Божою.
Люди Божі мають запевнення, що вони народились з Його організації і є навчені Богом і мають
великий мир. (Ісааії 54:13) Сей текст не міг відноситися до жадного часу аж по приході Господа
Ісуса Христа до Його храму. Ми отже з довірєм
можемо сподіватися, що ті, що посвятилися Богові, і котрі є Його дітьми, отримають з Його ласкавих рук вирозуміння того пророцтва.

5 В попередніх виданнях “Вартової Башти”, в
поясненнях пророцтва Даниїла семої і восьмої
голови, установлено ясно факт, поза всякий сумнів, що сей “невеликий ріг”, т. є., сема світова
держава, котрий мав свій початок в малій Англії
і котрий тепер є більше знаний під імʼям англо–
американська імперіалістична система, що є
2300 ДНІВ
“християнством”, є знарядом, котрого Диявол
уживає проти царства, і котрий відняв “щоденну
7 Після поданого доказу у “Вартовій Башті” з
жертву” і подоптав Божих людей. Те пророцтво 15–го грудня 1929 року, англійського видання,
також показує, що відобрання щоденної жертви то “дні” або час в тім пророцтві є буквальні, а не
взяло місце із початком “кінця часу”; отже се
символічні; отже нехай читач глядить до “Вар-

Жовтень, 1933

ВАРТОВА БАШТА

тової Башти” за доказом, що “Даниїлові дні” є літератьні і треба їх рахувати як таких, а не символічно. (“Вартова Башта” 1929 рік, сторінка
372, параграф 9, англійського видання) Пророцтво Даниїла не каже, що очищення святині
буде доконане за дві тисячі триста днів від початку, але що се буде доконане за дві тисячі триста
днів від певного часу, що розуміється треба рішити із пророцтва. “Аж по який час сягає се видиво про щоденну жертву й про гріхи, що навели
опустошеннє, та доки святиня й воїнство будуть
пригноблювані?” (Даниїла 8:13) Се питання не
питає, як за довго святиня буде очищена? Се питання не питає нічого про очищення святині, але
питає: “Аж по який час сягає се видиво про щоденну жертву й про гріхи, що навели спустошення, та доки святиня й воїнство будуть приготовлювані?” Лише часть того питання відновіджено в чотирнадцятім верші, і та відповідь відноситься головно до часу, від котрого зачали існувяти дві рівночасні річи, а іменно, отримання
щоденної жертви й спустошення; і відповідь
була, що “від отримання щоденної жертви і гріхів, що навели спустошення, мине 2,300 днів”.
Тут натиск мусить бути на словах “гріхи, що навели опустошення”, тому що обидва чини відобрання щоденної жертви і акт опустошення мусіли істнувати в той самий час із початком періоду дві тисячі й триста днів, при кінці котрих очищення скінчиться. Отже головною річю є тепер
рішити що значать слова “гріхи, що привели
опустошення”, і коли ті гріхи зачали брати місце; і від того часу дві тисячі і триста днів період
зачинається рахувати. Інакше сказати, гидота,
що навела опустошення і ті “переступи” мусіли
існувати в часі, коли той період із дві тисячі й
триста днів зачався.
8 “Переступ” значить “повстання, або бунт”, т.
є., добровільне переступлення Божого закона.
Добровільне непослушенство до Божого закона
се гріх. Павло, яко член найвисшого суду Палестини, і котрий був точним фарисейом, написав
під натхненням Божого духа потім, як він стався
правдивим послідувателем Ісуса Христа, сі слова: “Що ж скажемо? Закон гріх? Нехай не буде
так. Ні, я й не знав гріха, як тільки через закон, і
жадоби не відав би, коли б закон не сказав: Не
жадай”. (Римлян 7:7) Се значить, що відвічальність за бунт або переступ є приписаний злочинникові цілковито від тоді, коли він довідається,
що поповнений злочин є переступ Божого закона. Хтось може зробити зле й не знати, що се переступ Божого закона в той час, але коли се
знання прийде до його дому, від того часу він є
відвічальний. Диявол установив правило, що
несвідомість не є жадною вимівкою для чоловіка; але Божий закон є більше ліберальний, бо
люди є відвічальні лише тоді, коли вони отрима-
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ють знання.
9 Англо–американська імперіалістична система, котра є “християнством”, і котра мала свій
початок яко “невеликий ріг” у маленькій Англії,
є тією силою, що установила Лігу Народів замість Божого царства під Христом і що є “гидотою” в очах Бога Єгови. Духовні дорадники тієї
світової системи, т. є., духовенство, радило володіючим властям “християнства”, що Ліга Народів, се “політичний” вираз царства Божого на
земли. Політичні і торговельні чинники організації світової власти, без отримання дальшого
знання, могли піднести точку, і щиро стояти при
ній, що вони вповали на духовенство яко своїх
дорадників і позаяк їм сказано, що Ліга Народів
є політичним виразом Божого царства, то вони
мали причину вірувати, що Бог признав Лігу,
отже в установленню її не було добровільного переступу Божого закону, або бунту. Єгова не позволить сим агентам Диявола поставити такий
аргумент і вповатн на нього. Пророцтва як і
факти показують, що Єгова не дасть їм такої вимівки, але що Він дасть знання володіючим чинникам, щоби заперти їх уста на віки, щоб вони не
сказали, що вони ділалн безвинно. Се було в 1919
році, при кінци січня, що та огидна Ліга Народів
була установлена через англо–американську імперіалістичну систему. Се було раніше чим се, а
іменно, в 1918 році, що кляса Єгової святині, або
Його посвячені люди, були подоптані і щоденна
жертва була стримана. Що ж тоді сталося по
стриманню щоденної жертви і по установленню
Ліги Народів, що звернуло увагу семої світової
сили відносно сієї огидної річи, що була установлена, і що поставила цілковиту відвічальність
на ту часть сатанської організації?
10 Відповідь на се питання знаходиться у “Вартовій Башті” з 15–го червня 1926 року, англійського видання, з початком сторони 211. Єгова
уживає своїх завітуючих людей, і тоді дає їм
знати, чому Він їх уживав. Він ужив своїх завітуючих людей доручити Його повідомлення для семої світової держави яко сповнення сього Даниїлового пророцтва, і ніхто з Його помазаних людей не знав в той час, що вони мали до чинення
із сповненням пророцтва тут під розвагою; ані
вони не могли зрозуміти сього аж пізніше, аж події цілковито перейшли сповняючи пророцтво.
У повисше згаданім часі, у місті Лондоні, в Англії, відбувалася конвенція Єговових людей, у
котрім то часі була принята резолюція, заголовок котрої був як слідує: “СВІДОЦТВО ДО ВОЛОДАРІВ СВІТА”; і се то свідоцтво було доручене володарям семої світової держави, показуючи в тім свідоцтві, що Ліга Народів не є виразом Божого царства на землі, і тому духовенство
“християнства” були брехунами, ошукали їх союзників, володарів світа, і що вони були й тепер
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є агентами Сатани. Від того часу володарі не можуть сказати, що вони не мали знання, що Ліга
Народів є гидотою в очах Божих. Та резолюція
разом із публичною промовою виголошеною в
земській столиці або в “гнізді” правительства семої світової держави й в мурах “царської зали”
була звернена увага володарям “християнства”,
що Сатана є богом сього світа, що світ вже скінчився, що Ліга Народів є підробкою Сатани й є
ошуством, і що вона, як і все “християнство”,
вскорі упаде в битві в день Бога Всемогучого, і
що царство Єгови є єдиною надією світа.
11 Між іншими річами в тім повідомленню явилося се: “І проти Божого слова торговельні, політичні й екклезиястичні володарі старалися
привести світ до рівноваги і тримати людей під
контролем через приняття того підробку, так
звану Лігу Народів, котра була мильно і богохульно принята яко політичний вираз царства
Божого на землі; що дійсним автором і отцем тієї
Ліґи Народів був Сатана, Диявол, бог сього
світа, і що він витворив її яко останнє змагання
ошукати людей, відвернути їх від правдивого
Бога, і тримати їх під своїм злим впливом. … (1)
Закон Бога Єгови був зневажений і зігнорований; (2) і що через віки світові держави були зорганізовані й наступали одна по другій, і тепер
прийшли до вершка в британській державі; (3) і
що у всіх сих державах практиковано ошуство в
імʼя релігії й в імʼя Всевишнього Бога, і що духовенство було головним средством для практиковання такого ошуства; (4) що прийшов уже
час, коли Всемогучий Бог дасть себе пізнати людям і виразить свій гнів проти всякого гіпокрицтва; (5) що для сієї цілі Бог Єгова посадив
свого помазаного царя на престолі власти виконувати присуди; (6) що царство Боже є єдиним
ратунком із всіх злиднів людства і що іншого
нема; і (7) що володарі земні повинні завважати
сі факти”. – “Вартова Башта” 1926 рік, сторінка
212, 213, анг- лійського видання
12 На другий день по перечитанню сієї резолюції до публики і по дорученню промови для попертя тої ж, одна із передових часописей в Лондоні, помістила повний звіт резолюції і промови;
звичайна циркуляція сеї часописи в тім часі була
800000 примірників денно а окрім сього видано
много примірників екстра і роздано. Отже ся
конвенція була повідомленням володарів “християнства”, і се зазначує час початку “гріхів”, про
що згадується в Даниїла 8:13, тому що від того
часу володарі дістали повідомлення у своїм власнім місці оперовання, і тому, що се повідомлення
було видруковане в їх власній пресі, тому вони
ніколи не можуть заперечити, що вони не отримали сього повідомлення. “Християнство”, що
значить англо–американськнй імперіалізм, не
лише не звернув уваги на се повідомлення, але
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трактував се з насмішкою і не переставав доптати помазанників Єгови і поставив себе проти
Бога й Його царства. Завважте, що се пророцтво
не каже, що гидота опустошения і подоптання
воїнства й святині скінчиться при кінці дві тисячі й триста днів. Воно лише каже, що святиня
буде очищена в той час.
13 Лондонська конвенція свідків Єгови зачалася 25–го мая 1926 року, під час котрої то конвенції резолюція була представлена й ухвалена й
принята. Позаяк Господь ділає через своїх посвячених людей на землі котрі служать як Його
свідки, то сю резолюцію треба уважати яко повідомлення від Господа до володарів світа. Не
маючи інших виразних вказівок, мусимо йти після методу Біблії в обчислюванню дві тисячі і
триста днів, котра то метода є після місяців. Інші
методи для обчислення часу є після організації
сього світа, т. є., організації Сатани. Після Біблійної методи обчислення дві тисячі триста днів
то в дійсности є шість років, чотири місяці, і
двадцять днів. Почавши рахувати від переступлення поповнене через Лігу Народів, і доручення
повідомлення, що мусіло зачатися 25–го мая
1926 року, то дві тисячі і триста днів, або шість
років, чотири місяці, і двацять днів, кінчиться
15–го жовтня 1932 року. Чи можемо знайти який
доказ, що очищення святині взяло місце в тім
часі?
14 Се є певним, що очищення святині, що є домом Божим, зачалося, коли Ісус Христос явився
в храмі і зачав суд. (1 Петра 4:17) Тих, що в той
час і під час суду знайдено невідповідними, сих
відложено на бік і викинено геть. (Маттея 24:48–
51) Всю сю роботу очищення виконує Господь,
великий Суддя. Його прикази виконують Його
ангели, котрі стоять як сторожі при вході до
храму. Ті, що своїм поступком поставили себе у
клясі “чоловіка гріха” були відлучені і відогнані
від храму як чинителі беззаконня і блазнителі.
Усі ісповідателі Ісуса Христа, а головно духовенство “християнства” і головні члени їх отар,
задля їх бунту по отриманню повідомлення, є навіки відкинені від кляси храму. Час мусить
прийти коли всі, що уживали храм або організацію Божу для виконання своїх самолюбних або
особистих цілей мусять бути забрані геть, тому
що кляса храму мусить бути чиста при кінци
назначеного часу, щоби можна принести напружену жертву і хвалення Богу Єгові. Що ж тоді
взяло місце при кінци дві тисячі і триста днів періоду?
15 “Вартова Башта”, англійського видння, із
15–го і 1–го вересня 1932 року, представила Божим людям докази з Писання, що після святого
Писання “вибирання старших” до уряду через
голосування не існує, і по тій причині голосування на старших повинно скінчитися. Так
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скоро, як ся інформація дісталась до зборів, зроблено кроки, щоб зреорганізувати їх роботу і виключити всі уряди старших і дияконів. Се добре
знаний факт, що протягом історії церкви майже
усі клопоти між Божими людьми повставали із
причини впливу “передових людей” в церкві,
котрі були вибрані до позиції старших і котрі
вперто панували над Божими людьми. Ся то
кляса людей перешкаджала останкові й противилась їх “щоденній жертві”, себто, їх щоденному служенню Єгові й Його царстві. (Жидів
13:15) От ся то кляса противилася в ріжних зборах організації, котрої Господь уживає, і опрокидали Това- риство як торговщиків книжок. Більшість із тих людей твердили, що тому, що
вони вибрані до уряду старших, то їм належалась спеціальна увага і що до них виключно належить право кермувати клясою або збором.
Вони бажали отримати похвали від інших сотворінь і сим чином задля самолюбної користи вони
бажали занимати більше почесну позицію чим
інші. На прав- ду, що святиня не могла бути цілковито очищена аж поки такі одиниці не були
усунені і аж поки не прийшла цілковита єдність
між всіма членами кляси храму. У повисше згаданій “Вартовій Башті” із 1932 року є подана сугестія (порада), в який спосіб організуватися до
служби. Многі із зборів зачали сейчас організуватися до служби після поданого способу. В “Вартовій Башті” із 15–го жовтня 1932 року, англійського видання, є подана резолюція котра
була принята, отже тим самим є урядовим оголошенням Господнім через Його знаряд комунікації про властиву методу організації. Між вересням а пятнадцятим жовтням майже усі збори Божих людей по всі землі були зорганізовані після
поданої думки. Отже се було повно–властним
оголошенням від Божих людей і тому від Господа через Його людей, що уряд старших через
вибори скінчився і що всі, що знаходяться в
храмі, і тому в повній єдності з Господом Ісусом
і помазані силою їх зросту в Христі є старшими,
після значіння Писання. Повисша резолюція появилася в “Вартовій Башті” з 15–го жовтня 1932
року, і заз- начує як раз конець дві тисячі триста
днів пе- ріоду. Нехай же кождий з помазанників
застановиться над сим пророцтвом і фактами і
рішить для себе, чи повисше пояснення про дві
тисячі триста днів періоду згаджується з Писанням. Єсли се пояснення добре, тоді се є додатковою причиною, чому Божий нарід мав би дальше
радуватися маючи сей дальший доказ, що Господь провадить їх рухом так довго, як вони є вірні і правдиві Йому.
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ниїл пророк”, дальше стоїть у святім місці, себто так сказати, що вона дальше править світом
мов би в Господний спосіб, і буде так стояти аж
буде знищена силою Єгови. Питання поставлене
Даниїлови в 8:13 згадує про “святиню воїнства”
доптану під ногами. Очевидно сі слова “святиня” і “воїнство” були більше ужиті для вірного
останка, котрий знаходиться ще на землі і котрому противиться Сатана і його організація,
тому що він є вірний в даванню свідоцтва Ісуса
Христа. (Одкриття 12:17) Писання не указують,
що та кляса, “доптана під ногами”, буде увільнена при кінци дві тисячі триста днів; і тому нема причини заключати, що їх свобода від переслідування буде існувати в часі очищення святині. Ні, противного можна сподіватися. Ісус пояснює причину, чому відповідь, дана в Даниїла 8:
14 на поставлене питання, є обмежена до очищення святині. Та часть святині на землі складається з вірного останка; а сатанська організація, а головно та часть її знана як англо–американська імперіалістична система, або “християнство”, буде дальше противитися сим вірним
свідкам Єгови аж до битви великого дня Всемогучого Бога. Тоді, як се Писання заявляють,
Єгова вийде воювати проти народів, в котрій то
битві Єгова побідить; і в той то час вірний останок, котрий передше був “відтятий” від Його організації, буде цілковито по тім увільнений і навіки визволений рукою Божого великого Екзекутивного чиновника, Ісуса Христа, котрий буде
провідником в битві. – Захарії 14:2,3
17 Єврейське слово “очищення” в Даниїла 8:14
є переложене із тсадаг, і сей текст є єдине місце,
де се слово так переложене. В інших місцях те
саме слово є переложене на “бути справедливим”, “бути оправданим”, “бути праведним”,
“оправдувати”, “чинити справедливість”, “звернутись до праведности”, “очистити себе”. Ось
так те слово значить оправдання і побіда для
праведности. Се доказує, що останок возьме виразьну і недвозначну позицію по стороні Єгови і
є цілковито посвячений Йому і Його царству і
сим доказує (свою) правдивість. Виходить, що
Єгова не позволить нікому належати до тієї
кляси, хто не є в цілковитій гармонії з царством
і з його роботою.
18 Очищення взяло місце в часі, коли кляса
храму була приведена в храм і до повної єдности
з Ісусом Христом. Сю то вірну клясу останка
Єгова зробив своїми свідками і котрі опісля мусять давати ясне і недвозначне свідоцтво про
імʼя і величність Бога Єгови. Сю то клясу Він
уживає для доручення повідомлення сатанській
організації перед знищенням її. Час мусить
ПОДОПТАНІ
прийти, коли то велике питання буде на віки полагоджене, і тому Бог Єгова велить повідомляти
“Гидота спустошення, про котру сказав Да- ясно усіх, хто каже, що має який будь плян для
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добра чоловіка або хто признає якого будь іншого
бога окрім Єгови. Він уживає своїх свідків доручувати се повідомлення, і тому каже до них: “Нехай зберуться всі народи разом, зійдуться всі племена докупи. Хто ж із між них проповів се наперед? Нехай скажуть, що було од початку; нехай
поставлять свідків від себе й докажуть, щоб, вислухавши, можна сказати: Се правда! А мої
свідки, – говорить Господь – ви й слуга мій, що я
його вибрав, щоб ви знали й вірили мені та й зрозуміли, що се – я: передо мною не було Бога, та й
опісля не буде”. (Ісаії 43:9,10) “Тілько в Господа
– ось, як будуть про мене казати – справедливість
і сила; до його поприходять, соромлючись, усі,
що йому противились. Господом стане оправданий і прославлений ввесь рід Ізраїлів”. –Ісаії
45:24,25
19 Пророк Даниїл не розумів вповні видіння і
він сумував задля факту, що “святиня стала опустошена”. “Тепер же почуй Боже наш, молит- ву
слуги твого й благаннє його і глянь ласкавим лицем твоїм на спустошену святиню твою, задля
тебе самого, Господи”. (Даниїла 9:17) Бог сказав
Даниїлові, що слово пророцтва не можна буде
зрозуміти аж до “часу кінця”, у котрім то часі
встане “великий Князь”, котрим є цар Ісус Христос. (Даниїла 12:1,9) “Час кінця” зачинається від
жовтня 1914 pоку, коли Ісус Христос був установлений як цар на горі Сион, Божій організації.
Тоді Господь сказав Даииїлові, що в часі кінця
“многі обчистяться, вибіляться і будуть, наче в
огні”. (Даниїла 12:10) Сс як раз сходиться із приходом Ісуса Христа до храму в 1918 pоці, щоб чинити суд. (Малахії 3:1–3) Се зазначує почин роботи розділення, або почин очищення храму; і
обітниця є, що “ніхто з нечистявих не зрозуміє, а
мудрі зрозуміють” се пророцтво. Очищення храму буде доконане дві тисячі триста днів по “переступі”, а не дві тисячі триста днів потім, як зачнеться суд. Ісус сказав, то певна кляса не зрозуміє
сього, тому що вони є чинителями беззаконня, і
тому вони будуть зібрані й викинуті в надвірну
темряву і часть їх буде з гіпокритами. – Маттея
13:41; 24:51; 25:30
20 Мудрі є ті, що слухають Господа і отримують
Його признання. Пророк Божий питав так:
“Коли буде кінець сих чудних подій?” (Даниїла
12:6) Даниїлові було сказано, що се станеться при
“кінці часу й часів і пів часу”, що рівняється три
і пів рокам, або 1260 дням, після біблійної методи
обчислення часу; і що кінець того часу або “кінець сих чудних подій” буде зазначений через
упадок сили святого народу. (Даниїла 52:7) Конець сатанського правління без перешкоди й почин правління Ісуса Христа зазначують час кінця, котрий то час прийшов 1–го жовтня 1914
року. Зараз три і пів роки, або 1,260 днів по тім,
святі люди Єгови були розкинені, а іменно, в по
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чатку квітня 1918 року. Се зазначує кінець “чудних подій”, і час початку розуміння, тому що Ісус
Христос прийшов тоді до храму. Отже ясним є,
що Даниїлового пророцтва не можна було зрозуміти перед 1918 роком, і факти показують, що жадний чоловік не зрозумів аж по тім часі. (Гляди
“Вартову Вашту” 1929 року, сторінка 371–373,
англійського виданн) Від того часу лише “мудрі”
зрозуміли почин царства і подібні великі правди,
котрих Єгова научив своїх людей. Сі, що зрозуміли, були найперші випробувані, очищені й обілені; і се мусіло статися нім вони могли зрозуміти
й приносити жертву Господеві в праведності.
21 Дальше показуючи час на сповнення сього
пророцтва, післанець Єгови сказав до Даниїла:
“Від часу перестання щоденної жертви й постановлення гидоти в пустці мине тисяча двісті девятьдесять днів”. (Даниїла 12:11) Сей 1,290–днів
період рівняється до три роки сім місяців, і почин
його зазначений через дві річи існуючі в той самий час, а іменно, “стримання щоденної жерт- ви,
і установлення гидоти спустошення”. Як вже
було показано, що в 1918 році сема світова держава, або “християнство”, стримала щоденну жертву, і установила Лігу Народів, а “гидоту спустошення”, яка стоїть замість Божого царст- ва,
установлено в січню 1919 року. Отже ся остання
дата зазначує початок 1,290 днів періо- ду; і коли
порахувати три роки і сім місяців від того часу,
то се приведе нас до початку вересня 1922 року. В
сім то останнім часі ангел Господень затрубив першу трубу й вилляв першу “чашу” на землю, у
котрій то роботі “святий нарід Божий” мав часть.
У сім то часі Божі вірні люди оголосили царя в
храмі, і се було зроблено через резолюцію, заявляючи, що Єгова єдиний правдивий Бог, що Ісус
Христос є царем, і що царстно зачалось, і що Ліга
Народів се продукт Диявола. Ся резолюція й інші
аргументи приняті на Сідар Поінт конвенції в
1922 році, були надруковані й розіслані міліонами примірників до людей по цілім “християнстві”. (Гляди “Вартову Вашту”, 1922 року, сторінки 324,331; 1929 року, сторінка 374; “Світло”,
том 1, сторінка 106, англійського видання) Сі факти являються ясно бути сповненням пророцтва
Даниїла 12:11 відносно 1,290 днів.
22 Тоді післанеиь Єгови сказав до Даниїла:
“Щасливий той. хго ждатиме й діжде до тисячі
трьохсот тридцятн й пяти днів”. (Даниїла 12:12)
Кінець 1,290–днів періоду зазначив час великого
заохочення для людей Божих, і з новою енергією
вони рушили вперед до служби Єгови. Слова повисшого пророцтва показують, шо кінець 1,335–
днів періоду мусить зазначити початок часу спеціальних благословенств для помазаного Божого
люду на землі. Від вересня 1922 року було много
правд відкрито для Божих дюдей, котрі то відкриті правди дали велике заохочення для вірних
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поступати вперед із працею; і як раз 1,335 днів, а
іменно, в останній части мая 1926 року, і щоби
бути точним, 25–го мая того року, Єгова вилляв
свої благословенства на своїх людей під час лондонської конвенції, і також в той самий час ангел
Господень вилляв пяту “чашу”. (Одкриття 16:10;
“Світло”, том 1, сторінка 137; “Світ- ло”, том II,
сторінка 31, англійського видання) Се зазначило
початок часу благословенств для Божих людей і
сей час вже ніколи не скінчиться. Се також зазначує час, від котрого зачинається рахувати 2,300
днів. Се було в тім часі, що Божі люди побачили
як ніколи вперед, хибну науку, що люди через вироблення характеру й поверховну побожність
зможуть приготовити себе до царства; і вони зачали відкладати всі такі річи і стали перед Господом чесно й щиро, вповаючи на Нього, що Він
приготовить їх до царства, а вони мають виконати їх часть угоди вірно.
23 Вилляття пятої “чаші”, що було свідоцтво до
народів світа, зазначило почин “гріхів, що навели спустошення” (Даниїла 8:13); отже такий
був почин 2,300–днів періоду при кінці котрого
святиня мусіла бути очищена, як се вияснено повисше. Писання як і факти показують, що ті чотири періоди часу згадані Даниїлом, є буквальні
періоди часу а не символічні. Дальше, є показано,
що сі пророцтва не можна було зрозуміти, аж
поки Господь Ісус не прийшов до храму в 1918
році, і що тоді їх могли зрозуміти лише цілковито
посвячені й признані Єговою і Його великим Суддею, Ісусом Христом.
ОПОЗИЦІЯ
Можна сподіватися, що коли святиня буде
ціковито очищена то ще і тоді будуть одиниці, що
будуть признаватися до Божої організації, а однак будуть противитися клясі храму. Від часу видання “Вартової Башти” з 15–го жовтня (1932
року), декотрі одиниці, що перед тим часом співтоваришили з Божими помазаними людьми, одверто стали проти Товариства і його роботи, яку
воно виконує після приказу Господнього. Проводарі такої опозиції до недавна занимали позицію
“старших” через вибрання в зборах Божих людей. Однак лише кількох одиниць обʼявили себе
так. Сі противники ніколи не показали жадної
ревности до Господа і Його царства. Вони воліли
промовляти і показувати свою мудрість а інші
нехай несуть вість царства до людей. Тепер вони
сумують і нарікають на Товариство і роботу, яку
воно виконує в імʼя Господа. Се було предсказано
в 16–ій голові в листі Юди. Се є доказом, що такі
миркачі і нарікателі не були признані і взяті до
храму і не були народжені з Божої організації, і
тому не були навчені Богом і не мають мира. Провідники такої опозиції можуть вплинути на слабших, щоб вони йшли за ними; для того згадуємо
24
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тут сю опозицію і який повинен бути напрям Божих людей до них. (Юди 20–22) Очищення храму
з конечности значить відлучення невірних на бік
і там мусить бути хтось непризнання, инакше не
було б роботи очищення. Сей факт, що церква є
тепер в єдности значить, що всі мусять працювати разом і що хто противиться, той не є в гармонії з Христом і з роботою давання свідоцтва
відносно Бога і Його царства. – “Вартова Башта”,
1932 рік, сторінка 259–261, англійського видання
25 Противитися зєднаній акції останка в даваню свідоцтва Єгови і в голошению гніву Божого проти ворога значить, що такі противники
не знаходяться в святині. Писання заявляють,
що ціль приведення церкви до єдности є, щоби
звернути святих до роботи служення. (Ефесян
4:12) Інший переклад сього тексту є: “Щоби в повні озброїти своїх людей до роботи служення”.
(Ефесян 4:12, Веймот) Очищення кляси храму
або святині приготовляє її для сієї роботи. Час
скоро приближається, коли Бог оправдає своє
імʼя. Нім се буде зроблено в битві великого дня
Всемогучого Бога, то Він буде мати громаду
правдивих і вірних свідків, котрі будуть співділати в повній єдності і гармонії в даванню Його
свідоцтва. Факти показують, що тепер знаходиться така громада одиниць, котрі виконують
таку роботу, і се повинно вельми заохотити їх.
26 Декотрі з Божих людей були неспокійні задля
відступлення декотрих невірних і опозиції показаної ними, і вони старались привести назад до
гармонії тих, що так відпали. Такий напрям є
мильний. Коли Езекиїлова жінка умерла, то Господь сказав, щоб він не жалував за нею. (Езекиїла
24:18) Се показує, шо вірні не повинні жалувати
за невірними, ані старатися привести їх до храму.
(“Оправдання”, том 1, сторінки 332,333) Ті, що
осталися в святині, будуть оцінювати сі правди і
ніхто інший. Псальміста бачив таких, і журився,
що вони не могли зрозуміти: “І став я думати–гадати. щоб ті речі збагнути; трудна була се для
мене праця. Аж увійшов я в святиню Божу, і там
зрозумів я долю їх”. (Псальма 73:16,17) Нехай
ніхто з вірних не входить у суперечність із тими
противниками. Полишіть противників, а вірні
нехай пильно дають свідоцтво і виконують роботу, яку Господь припоручив їм. Памятайте, що
всі діти Божі, народжені з Його “жени”, знаходяться в Його святині і є членами Його святої родини, і всі сі є навчені Богом і посідають великий
мир. Ніхто інший не має сього блаженного привілею, і ніхто не може дати йому. Се є дуже важним,
щоби кождий член з кляси храму уважно застановився над приказами Великого Божого пророка, Ісуса Христа, і був готовий всякого часу виконувати їх. Ті, що осталися в святині будуть всякого часу хвалити і служити Єгові: “Од голосу
Господнього злягає ланя, і опадає лісове листє; і
все в храмі його – все говорить: Величиє!”
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(Псальма 29:8) “Величчє і краса перед лицем
його, сила і слава в святині його”. (Псальма 96:6)
“Підносіте руки ваші до святині, і хваліте Господа! Нехай благословить тебе Господь із Сиона,
що сотворив небо і землю!” (Псальма 134:2,3)
Святиня Єгови є Його палата або місце пробутку.
Всі, що знаходяться в святині, будуть уважати на
Його прикази. “Хваліте Господа в святині його!
Хваліте його в ширині сили його!” (Псальма
150:1) Господь очистив свою святиню, щоби Його
помазанники приносили Йому безперестанну
жертву в праведності, і чинячи се, вони затримають свою невинність взглядом Єгови і будуть
мати часть в оправданню Його імʼя.
27 Можна сподіватись, що “християнство” буде
дальше жорстоко переслідувати помазанників
Господніх, але се не повинно знеохотити їх навіть
на хвилину. Тепер вони бачуть, що се була безбожна сила Сатани, що стримала “щоденну жертву”, установила гидоту спустошення, і подоптала
Божих святих людей, і що Єгова відомститься на
сих ворогах через цілковите і вічне знищення сієї
лукавої організації. Його маленька громада очищених дітей тепер на земли, очищені силою факту, що вони в Христі і під Його провідництвом і
цілковито і без застереження посвячені Йому, будуть йти і вірно проголошувати свідоцтво, маючи цілковите довіря в Єгову і знаючи, що в своїм
часі він дасть цілковиту побіду через Ісуса Христа, і що Його царство на віки оправдає Його святе
імʼя.
28 В часі, коли в “Вартовій Башті” з 15–го жовтня 1932 року, була поміщена резолюція, в зборах
знаходилися старші, що через многі роки занимали позиції “старших” через вибрання, і котрі
ше називають себе Господніми, однак котрі
сильно противилися роботі свідоцтва, яку виконує Товариство і противилися взагалі роботі Господньої організації. Декотрі із них дальше знаходяться в зборах тих, що посвятитися сій роботі.
Чи се значить, що святиня була очищена 15–го
жовтня 1932 року? Або чи робота очищення ще
має бути зроблена?
29 Нім відповідь була дана на се питання, і підчас писання сього артикулу, прийшов лист, котрий є подібний до інших листів отриманих від
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кількох. Писатель того листа через роки був
“вибраним старшим” у зборі Божих людей, але
уперто постановив йти своїм власним напрямом.
Він противився кождому округовому директорові служби післаному до збору через Товариство, і противився місцевому директорові служби,
а самий не робив в дійсности жадної активної роботи; і тепер від коли ся резолюція була поміщена
в “Вартовій Башті”, то він безперестанно наводить Писання, щоби оправдати себе і свій напрям
і робить великий галас відносно напряму Товариства. Щирі і несамолюбні свідки Єгови в тім
зборі недавно зорганізувалися після сугестії (поради) “Вартової Башти”, і пішли в перед з роботою, полишивши сього “вибраного старшого” на
боці. Після сього він зачав плакати і скреготати
зубами проти місцевого директора служби і
проти Товариства і його роботи. Се згадується
тут тому, щоби відповідь на повисше питання,
дана через Господа Ісуса, могла бути зрозуміла і
оцінена. Відносно святині і її очищення Ісус сказав, що він пішле своїх ангелів і позбирає чинителів беззаконня, “і повикидає їх в огнянну піч, а
там буде плач і скреготання зубів”. (Маттея
13:42) Отже виглядає, що по очищенню святині,
ті, що не будуть в святині, будуть плакати і скреготати зубами. Відносно них Ісус відноситься як
до лінивих і нікчемних, і відбирає їх “талант”. “І
викиньте слугу нікчемного у темряву надвірню:
Там буде плач і скреготання зубів”. – Маттея 25:
28–30; Одкриття 22:15
30 Се тоді, по очищенню, що вірні в храмі сияють як свідки Єгови, відносно котрих Ісус сказав: “Тоді праведні сиятимуть, як сонце в царстві
Отця свого”. (Маттея 13:43) Ті, що належать до
храму, не мають причини ані часу па плакання,
але для них се час радісної служби в честь Єгови. (Ісаії 12:2–6; Псальма 29:9) Будучи в храмі
вони навчені Богом і оціняють покарм, який Він
дає їм. (Ісаії 54:13) Вони дальше виконують прикази Божі: “Блаженні, що творять заповіді Його,
щоб мали власть до дерева життя, і увійшли ворітьми в город”. (Одкриття 22:І4) Єсли хтось, будучи в храмі стане невірним, то ангел Господень
забере його і викине геть. Вірні ж, перебуваючи в
храмі, будуть мати часть в оправданню святого
імени Єгови.

Милосердєм і правдою обмиваєсь гріх,
і страх Господень одводить од зла. Як
чоловікові путі приятні Богу, так мирить він із ним і ворогів його”.
– Приповісті 16: 6,7

оглядини
“І підвів я мої очі й дивлюсь: ось чотири роги”. – Захарії 1:18

Є

ГОВА тепер приготовляє тих, що люблять
Його до найбільше напружуючої події в історії чоловіка. Через більше чим шість тисяч років
обставини здавалось цілковито були несприяючі
для тих, що старались робити добро. Тепер явилась велика правда для тих, що стали по стороні
Єгови, що скорим ходом наближається час небувалого добробуту і благословенств для людського роду. Ті, що пильно стараються зрозуміти
правду, яку ставиться перед них, є піднесені понад теперішні сумні обставини сього світа і бачуть безперечний доказ, що час визволення вже
прийшов.
2 Протягом усіх минулих віків хитрий ворог
переслідував людей, наложив на них несправедливість і гнет, запровадив їх у яму, наповнив їх
дні горем і переполохом, а при кінці завів їх у
смутку до гробу. Той самий ворог, Сатана уживав всякого можливого средства, щоби знеславити велике імʼя Сотворителя Єгови і відвернути чоловіка від Нього. Сей ворог давно тому
сформував організацію, котра складалась із
фальшивої й зводничої релігії, посіяв у серцю чоловіка забобони й страх, і затягнув множество
людей у свої релігійні тенети. Він сотворив велику комерційну систему, уживав її для рабування людей з їх чесної праці, і до зіпсуття політичного чиннику, що на позір управляє, і уживав
сього політичного чинника до змушення людей
остатися підданими йому. Вершок сієї лукавої
організації прийшов у семій світовій державі,
котра інакше є названа “християнством”, і котра то світова держава зводничо і фальшиво
взяла імʼя Христа Божого і кинула на імʼя Єгови
найбільшу зневагу й сором. Та конець такого лукавства й зневаги мусить прийти, і тепер серця
чесних людей радуються, бо вони бачуть, що вже
прийшов той вершок, коли цілковита зміна для
добра возьме місце.
3 Єгова заявив, що Він замірив оправдати своє
святе імʼя в Армагедоні; тому він є названий в
Його слові як “битва в день Бога Всемогучого”.
Організація Єгови символічно представлена через гору Сион є місцем зібрання Його війск; тому
се місце називається “Армагедон”. Там то Він
виступить і буде воювати за своїх людей. (Захарії
14:3) Воєнну силу Єгови буде провадити Ісус
Христос, котрий тепер є царем над царями, уживаючи своєї царської власти. (Одкриття 17:14;
19:11–14) Спевністю, Єгова не потребує приготовлятися до великої битви, але треба приготовити декотру часть Його організації і післати її
повідомляти, що Він є Бог, і що Він замірив знищити ворога котрий зневажив Його імʼя і стягнув терпіння і смерть на Його сотворіння. Правління справ сього світа мусять цілковнто пе-

рейти з під контролі Сатани в руки Ісуса Христа,
котрий є правильним володарем землі. Через
многі століття Сатана був “князем сього світа”,
і тепер він не хоче зречися престола; отже його
сила і організація буде цілковита знищена. Єгова
є довго–терпеливий і нескорий на гнів. (2 Мойсея 34:6) Він дав ворогові всяку нагоду доказати
свій визов і свою хвальбу, що він зможе поставити все людство проти Бога. Але час мусить
прийти для Єгови ділати, і коли Він виразить
свій гнів, тоді всі будуть знати, що Він є Всемогучий Бог. Перед виконанням своїх присудів
проти ворога Він посилає пересторогу і повідомлення, і се є часть Його приготовлення.
4 В давно минулих століттях Єгова, через свого
святого духа, порушив був чесних людей написати те, що Він замірив сповнити в будучім часі,
і тепер сі пророцтва написані тоді сповняються.
Між сими чесними і Бого–боязливимн людьми,
що писали пророцтва, був Захарія, правнук пророка Адди. Се було десь в 520 році перед Христом, коли Захарія отримав перші видіння від
Єгови і коли він зачав писати пророцтво. Більше
чим 2,400 років по тім те пророцтво зачало сповнятися. В той час світова війна, котра зачалась
1914 році, прийшла до закінчення, і володіючі
сили сього світа старались знайти плян для реконструкції (світа). Володарі “християнства”
отримали доказ, що сатанськнй світ прийшов до
кінця і що прийшов час на розпочаття царства
Божого під правлінням Ісуса Христа. Та сема
світова держава замість звернути звагу на сей
доказ, то вона установила субституцію (заміну)
царства Божого, що є гидотою і спустошенням в
очах Божих.
5 Видіння Захарії прийшло до нього від Господа в нічній порі. В тім видінню він бачив громаду людей, що їхали на конях. Проводар тієї
громади їхав на червонім кони, а ті, що їхали за
ним, їхали на червоних, теркатих і білих конях.
Се було небесне видіння представляючи річи,
які мали статися в будучім часі на землі. Ся громада небесної кінноти стримала свої коні при
горі Оливній, у тіні гаю миртів. Із сьої відповідної точки головний провідник оглянув уважно
місто Єрусалим, під час, коли інші їздці з його
групи їздили сюди й туди і збирали інформації і
тоді вертали до свойого головного провідника і
доручували йому ті інформації. Інформація, яку
він самий отримав з оглядин, і його помічників,
наповнила сього гетьмана справедливим гнівом. В тім видінню Єрусалим виглядав неначе
подоптаннй, а жиди були цілковито байдужні,
щоби привести його до властивого стану. Головний гетьман зараз зачав приготовляти свої сили
до великої війни, котра представляла найбіль155
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шу війну, яка коли була між народами землі.
6 Кільканайцять років минуло від часу, коли
головний їздець приготовлявся до війни, і в тім
часі лише мале число людей звернули увагу на
сю роботу. Ся робота приготовлення не була виконана потихо але отверто і явно, бо гетьман навіть доручує повідомлення свому противникові і
взиває його приготовитись до великої битви, і
тоді Він каже ворогові виразьно які будуть наслідки тої битви. У видінню пророк бачить Єговову і ворожу могучу армію збираючуся до війни
і людей беручи свої позиції в одній або другій мілітарній силі. Рішаюча година прийшла і дві могучі армії кинулися одна проти другої, наслідок
чого був цілковита побіда для проводаря, котрий стояв в тіні гаю миртів і сидів на червоному
коні.
7 Видіння перше відкриває, що гетьман і його
помічники роблять оглядини Єрусалиму. То місто символічно представляло Божий завітуючий
люд у теперішнім “християнстві”, котрим є головно англо–американська імперіалістична система, люди котрої є посередно в угоді з Богом. Сі
оглядини включають також всіх тих, що зробили угоду чинити волю Божу; і те, що наступить, обнимає всі кляси людей в світі.
8 Факти добре знані тепер відкривають, що робота приготовлення, що є сповненням пророчого
видіння, зачалась в 1918 році і поступала вперед
через пятнадцять років, і тепер година приближається до страшенного удару озброїних сил.
Пророк Захарія представляв маленьку громаду
людей, котрі цілковито посвятилися Богу і котрі
знаходяться на землі і котрій то громаді вірних
одиниць Бог Єгова дав вирозуміння пророчого
видива. В той самий час Єгова положив на тій
громаді свідків, взятих для свого імʼя, обовʼязок
і великий привилей інформувати інших людей
на землі про то видіння і його значіння. Сим одиницям дано приказ доручувати повідомлення
володарям світа, повідомляючи їх, що має настати яко сповнення пророчого видіння, і також дати до відома усім людям доброї волі, щоби вони
знайшли спосіб утечі в той час великої різанини,
яка вскорі возьме місце. Пророцтво Захарії, над
котрим тепер застановляємось і котре тепер
відкривається, дрожить серцем кождого, хто має
щире бажання побачити справедливе правительство установлене на земли. В той час, коли
се пророцтво і його сповнення обнимає всі сотворіння тепер на землі і котрі є посередно в угоді з
Богом Єговою, то лише мале число зрозуміють і
оцінять його. Духовенство “християнства” і визначні з їх отар, противники проголошення Божого царства і пімсти, і “лукавий слуга” кляса,
“чоловік гріха”, “син погибелі”, не лише не зрозуміють пророцтва і його пояснення, але будуть
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трактувати його з погордою і насмішкою. З другої сторони, ті, що цілковито посвятилися Єгові,
і котрі є вибрані бути Його свідками, і ті, що є
доброї волі із котрих складається кляса Єгонадаба і також “велика громада”, – сі всі будуть
оцінювати пророцтво і його значіння.
9 Се було в 1914 pоці, що Князь Мира встав і
скинув Сатану з неба. (Даниїла12:1; Одкриття
12:1–9) Се було в 1918 pоці, що сей могучий
князь прийшов до храму Єгови щоб чинити суд,
від того часу датується приготовления. “Ось,
наступає пустошник на тебе”. (Наума 2:1) Сі
пророчі слова означують, що могучий Польовий
Начальник є тепер присутний і приготовляється
до великої битви. До свого помазаного останка
на землі Єгова тепер каже: “Хорони твої замки,
стережи шляху, озброюй поясниці, збирай до купи потугу. Бо Господь приверне величність Яковову, як і величність Ізраїлеву; ви бо, пустошники, спустошили їх, і виноградне віттє їх вигубили”. (Наума 2:1,2) Божі люди були приведені до
єдности і тепер вони “приносять жертву Господеві в праведності” безперестанно; і так вони
приготовлені виконувати їх часть. Сей факт, що
Єгова предсказав через свого пророка відносно
приходу битви Армагедону і що Він приготовиться до неї, є доказом, що та битва відбудеться; і сей дальший факт, що Він дав зрозуміти
сі пророцтва своїм помазанникам, є доказом, що
час битви вже близький; тому се пророцтво є
дуже інтересне для помазанників.
10 Відносно Його воєнної організації і Його приготовления “в той день” пророк Єгови каже:
“Ось, щити силачів його червоніють; в кармазині військо; колесниці огнем блищать, як ідуть у
битву, а списи лісом филюються”. (Наума 2:3)
Божа організація є запалена огнем ревности
щоби оправдати Його велике імʼя, і тому та організація блищить наче огнем. Дальше, Єгова каже: “Я дав приказ тим, що їх вибрав; я покликав
сильних, щоб довершили гнів мій, радіючи
славою, яку даю їм”. (Ісаії 13:3) Тоді Єгова говорить до ворога і каже йому приготовлятись і
остерігає його о наслідках: “Черпай же воду на
ввесь твій час облягу; скріплюй замки в себе;
лізь у грязиво й міси глину; будуй піч й випалюй
цеглу. Та там таки й пожере тебе огонь, посіче
меч, й поїсть тебе, мов та гусень, хоч би намножився гусенню, нагромадив люди, як сарани.
Більш у тебе купців, ніж зір на небі, стало; та ся
сарана розсіється–розлетиться хутко. Князі твої,
мов сарана, гетьмани–як рій мушки; як похолодне, ховаються в щілинах мурів. а зійде сонце,–вони розлетілись, і не будеш знати, де вони
гніздились”. – Наума 4:14–37
11 Господь дальше запевняє, що ся битва буде
остаточний конець. “Що ви задумали проти Гос-
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пода? Він довершить пагубу, й лихо вже не повториться”. – Наума 1:9
12 Ворог знає, що його час короткий, і тому він
приготовляється скоро до битви. (Одкриття
12:12) Продовжаючи дальше свою методу ошуства і зводництва, хитрости, хвальби і підхлібства,
Сатана стягає до купи свої торговельні, політичні, воєнні сили і сильну руку поліції, і тоді устами
свого гіпокритичного духовенства каже людям,
що сей безбожний союз є знарядом для спасення
світа. Сатана уживає ріжних чинників своєї злої
організації щоби відтягнути людей всіх народностей, а головно із “християнства”, від Бога у
свою злу загороду. Сю англо–американську систему, з котрої головно складається “християнство”, Сатана уживає за свого головного слугу на
землі, і тому в Писаннях ся система називається
“фальшивим пророком”; і через сю звірську систему Сатана зводить й ошукує людей. “І бачив я
із рота змія, і з рота звіра, і з рота лжепророка
три нечисті духи, подобні до жаб. Се бо духи бісовські, що роблять ознаки, що виходять на царів землї і цілої вселенної, зібрати їх на війну в
день той великий Бога Вседержителя. І зібрав їх
в одно місце, що зоветься по єврейськи Армагедон”. – Одкриття 16:13,14,16; гляди “Світло”,
том II, сторінка 42
13 Ось так Сатана приготовляється до великої
битви, і в той самий час він уважно робить спис
вірних послідувателів Ісуса Христа. Проти сих
він формує змову, ціль котрої є, щоби відтяти сих
вірних свідків Божих і знищити їх. (Псальма 2:3,
4; 83:2–5) Ся змова вже сформована. і отверті
діла виконуються проти Божих помазанників у
границях “християнства”, і се є дальшим доказом що “християнство” є знарядом Сатани. Причина, задля котрої він старається знищити сих
вірних одиниць Богу є, щоби вони не могли затримати своєї невинности взглядом Бога, і щоби
сим чином вони не сталися частю Його народу і
тому, що їх Єгова уживає для повідомлення світа
о своїм замірі знищити організацію ворога.
Єгова велить сьому пророкові промовляти відносно своїх свідків сими словами: “Оповістіть се
проміж народами, готуйтесь до війни, розбудіте
завзяттє у хоробрих; нехай виступають, підіймуться всі борці. Рушайте, народи, зійдіть на Йосафатову долину; бо там я засяду, судити всі народи звідусюди”. – Йоіла 3:9,12
ХРАМ
14 Храм або святиня Божа мусить бути установлена і очищена перед цілковитим оправданням імени Єгови, і ся робота є частю приготовлення до битви великого дня Всемогучого Бога.
Через якийсь час перед отворенням храму для
суду, Ісус Христос звертав свою увагу на посвя-
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чених одиниць на землі, щоби приготовити дорогу перед Єговою і привести сих посвячених на
час і до місця суду; і відносно сього періоду часу
Єгова каже: “І приготовить він дорогу передо
мною”. (Малахії 3:1) Коли ся робота скінчилась,
тоді Ісус Христос негайно прямо прийшов до
храму: “Ось Він йде, говорить Господь Саваот”. Від того часу аж до битви Армагедону сей
період Писання називають “день Його приготовлення”. Писання указують, що сі два періоди є
відділені і відріжнені всім, що час “приготовлення дороги перед Єговою” кінчиться із приходом Ісуса Христа до храму; а “день Його приготовлення” зачинається в часі приходу Ісуса
Христа до храму. Посвячені мусіли бути приведені перед Господом в цілі оглядинів, і мусіли
бути випробувані і суджені, і вірні були приведені в храм і помазані. Се часть роботи в “день
Його приготовлення”. Се було представлено через відбудовання типічного храму в Єрусалимі.
Пророча книга Захарії описує сю роботу приготовлення, битву в великий день Всемогучого
Бога, і обставини, які будуть існувати при кінци
тієї битви. Все се було написано наперед для тієї
цілі, щоби дати силу вірному останку Божих помазаних людей тепер на землі. Єгова достарчив
надто много доказів про сю точку і ми повинні
уважно застановлятись над всіма такими доказами. Се помішуємо тут для сієї самої причини.
15 Коли в Писанню явиться вираз “Господь
сил”, то се головно відноситься до Єгови яко Начальника і Його мілітарної сили котру Він уживає до вираження свого гніву проти ворога. Завважте, що слова пророка відносно приходу Ісуса
Христа звучать: “Ось, Він йде, говорить Єгова
сил”. (Малахії 3:1, А.П.В.) Відносно відбудовання храму, як про се пророкував Захарія, приказ
є: “Так говорить Єгова сил: Обернітесь до мене,
говорить Єгова сил, то й я обернусь до вас, говорить Єгова сил небесних”. (Захарії 1:3, А.П.В.)
Великий Бог бою приготовляється до остаточної
війни, і ті, що в Його організації, пильно шукають інформації відносно сього.
16 Кир, царь перський, під провідництвом Єгови видав декрет для відбудовання храму в Єрусалимі. Останок із жидів повернули із неволі і зачали сю роботу відбудовання, і тоді через опозицію сі жиди через шістнадцять років не робили
нічого коло відбудовання храму. В той час по
Кирі наступив Дарій перський. В другім році царювання Дарія Бог вислав своїх двох пророків,
Аггею і Захарія, щоби побудити жидів і поставити їх до роботи коло храму. Захарія зачав пророкувати два місяці пізніше чим Аггей, або восьмого місяця другого року під час царювання Дарія. (Захарії 1:1; гляди “Оправдання”, том 3, сторінка 106, англійського видання) Захарія був сином Берехія, котрий був сином пророка Адди.
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Отже Захарія був правнуком того пророка. Писання також показують, що Захарія був священником. (Неємії 12:1–4, 12–16) Імʼя Захарія значить “кого Єгова памятає”. Захарія представляв
Божого слугу клясу на землі при кінці світа і котрого Бог памʼятає і зробив живими каміннями в
Його храмі, котрий то храм є Його будівлею для
оправдання Його великого імя. Імʼя Берехія значить “кого Єгова благословив”. Часом Захарія
називався “син Адди”, тому що в сути річи він
був сином другої генерації. (Езри 5:1) “Аддо” значить “На часі; народжений в день празнику;
люблячий; відповідний”. Ми знаємо, що Єгова
все робить в відповіднім часі.
17 Єгові не вподобалася служба сих ізраїльтянів, і тому він велів пророкові Захарії сказати:
“Обернітесь до мене, говорить Господь Саваот.
... Не будьте ж такі, як отці ваші”. (Захарії 1:2–5)
Їх отці дозволили, що в храмі, котрий був збудований через Соломона, повстав непорядок і був
опоганений через ідольські служення, і тепер повернувші з вавилонської неволі показали те саме
недбальство до Божих справ, дозволивши храмові в Єрусалимі стояти опустошеним. (Аггея
1:4) Сі слова пророка Захарії служать наче осторога для всіх народжених з духа і котрі стали
недбалими до задач, які Господь положив на них.
(Захарії 1:6) Ісаія пророкував про подібні негодовання зі сторони Єгови до Його посвячених людей на землі. (Ісаії 6:1–9; 12:1) Се є одна із причин, чому Господь Єгова післав свій приказ
щоби очистити своїх людей, т. є., клясу храму; і
ся робота значить очищення і відложення на бік
усіх упертих і бунтівників. Всі мусять знати, що
Єгова є Бог і що Його імʼя буде оправдане; і ся
робота мусить зачатись від дому Божого. (Малахії 3:1–3; Езекиїла 20:1,37,38; 33:33) Ся робота
очищення і приготовлення мусить бути виконана нім настане остаточна битва; отже се є частю роботи “дня приготовлення”.
ВИДІННЯ
18 На двацять четвертого дня одинадцятого місяця котрий сходиться із нашим новочасним місяцем лютим, пророк Захарія мав видіння. Десь
тоді мав настати час “на пізній дощ”. Три місяці
перед тим часом пророкував був Аггея і по двадцять четвертім дні девятого місяця того самого
року, як здається, Аггея перестав пророкувати,
або що найменши нема жадної записки про його
дальше пророковання; але від того часу Захарія
виключно обняв пророчий уряд відносно роботи, яка мала бути виконана в храмі.
19 Відносно того видіння пророк сказав: “Бачив я вночі видиво: Чоловік на червоному коні
стоїть проміж миртами в зеленій долині, а за ним
коні червонобурі, теркаті й білі”. (Захарії 1:8) Се,
що він бачив те видиво нічною порою, представ-

Бруклин Н. Й.

ляло час, коли “на землі буде темрява, а поморок
між народами”. (Ісаії 60:2) “Чоловік на червоному коні” був ангел Господень, котрий був зматеріалізований і до котрого інші ангели приносили звіти наслідків їх оглядин. (Захарії 1:11)
Він їхав на червонім коні, що було символом
кровавої війни. (Ісаії 63:2) Чоловік на червонім
коні очевидно представляє Ісуса Христа, Проводаря і Польового Начальника Єгової воєнної організації. – Псальма 45:4
ВІН ОГЛЯДАЄ
20 Се час на оглядини! Чоловік на червоному
коні “став”, себто, він застановив свого коня, і се
сходиться із періодом часу, коли “на небі стало
тихо”, що представляло час, коли між кінцем періоду Ілії а початком періоду Єлисея була безактивність в роботі церкви. (Одкриття 8:1; “Світло”, том 1, сторінка 99, англійського видання) Їздець на червоному коні “стоїть проміж миртами
в зеленій долині”. Інший переклад сього тексту
каже “у тіні” або “в тіннім місці”. Очевидно той
провідник став з своїм конем при боці Оливної
гори у тіні дерев, і від котрої то точки він оглядав
місто Єрусалим. В той самий час мирти росли
при боці Оливної гори. (Неємії 8:15) Се було відповідне місце для їздця застановити свого коня,
і сей факт, що він застановив свого коня між
миртами, показує, що се був відповідний час для
Єгови повернути до своїх людей, привернути їм
свою правду, і зібрати їх до себе. “Мирт” значить
жнива, час привернення і радости. (“Вартова
Башта”, 1931 рік, сторінка 149, англійського видання; “Охоронення”, сторінка 19, англійського
видання) Се мало б зазначити час сповнення
сього пророцтва, а іменно, коли Господь збирав
свій нарід до себе приготовляючи до очищення
їх у храмі суду. – Псальма 50: 5; Ісаії 41:19; 55:13
21 Чоловік на червоному коні оглядав місто
Єрусалим, котре представляло Божих завітуючих людей. Місто Єрусалим в той час мусіло виглядати дуже сумно після опису даного через пророка. (Неємії 2:11–15) Загальний інспектор сил
Єгови мусів бути переповнений гнівом, коли він
поглянув на спустошений Єрусалим. Рівно ж коли Ісус Христос прийшов в 1918 році розглянути
визнаних людей Божих і установити храм, то Він
поглянув із гнівом на спустошену земну часть
Божої організації, т. є., завітуючих людей Всевишнього. Слова Ісаії при сій точці здаються
бути відповідними і виражують гнів Господень:
“День бо помсти мав я на умі, і настав рік визволу людей моїх”. (Ісаії 63:4) Се зазначує час початку сповнення Захарійового пророцтва.
22 Загальний інспектор сил Єгови в той самий
час переглянув сатанську земну організацію:
“Він встав і змірив землю”. Се, що Він бачив,
дальше збільшило Його гнів і у своїм часі побіль-
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шило Його ревність до знищення сього лукавого
світа. “Глянув – і затремтіли народи”. (Аввакума 3:6) Се день Єгового приготовлення. (Наума 2:3) Стоячи позад чоловіка на червоному коні
там були інші їздці на “червоних конях, теркатих і білих”. Се показує, що загальний інспектор
був в товаристві з іншими чиновниками в армії
Єгови і що вони також робили оглядини і приносили їх звіти до їх гетьмана. (Захарії 1:11) Тут
безперечне заключення є, що ті їздці в товаристві з Господом Ісусом представляли Його святих
ангелів, котрі співтоваришили Йому в часі суду.
(Маттея 25:31) “Й вбачав він, як гора навкруги
Елисея була заповнена кіньми й поломяними колесницями”. (2 Царів 6:17) Ті (коні) представляли воєнну організацію Єгови. “А війська, що на
небі, йшли слідом за Ним на білих конях, зодягнені у виссон білий і чистий”. – Одкриття 19:14
23 Захарія поспитав Господа, що означували ті
люди і коні, і ангел, розмовляючи з ним, пояснив
йому: “І спитав я: Хто вони, пане мій? І сказав
мені ангел, що розмовляв ізо мною: Я скажу тобі,
хто вони”. (Захарії 1:9) Се питання було поставлене для користи вірного останка тепер на землі,
і ангел Господень приніс їм потрібну інформацію
яко відповідь на їх питання. (Одкриття 1:1) Се є
доказом, що пояснення пророцтва не походить
від чоловіка, але що Господь Ісус, голова Божої
організації, посилає потрібні інформації для
своїх людей через своїх святих ангелів. “Тоді
озвався чоловік, що стояв проміж миртами, й
сказав: Се ті, що їх Господь послав пройти землю”. (Захарії 1:10) У видінню вони представляли
силу Єгови, яку Він ужиє для вираження свого
гніву проти ворога. (Одкриття 14:20) І з сією силою свідки Єгови співтоваришать тепер на землі.
24 Сатана і його лукаві агенти йдуть по світі і
вишукують Божих людей і чинять зло проти
них, а сі їздці на конях Захарійового видіння
приглядаються до організації Єгови і виконують
Його заміри. Господь тепер звернув своє лице
або увагу на річи землі, і робить оглядини організанії ворога й також організації Єгови. Очі
Господні приглядаються до всього на землі. (Захарії 4:10; Одкриття 5:6) Сі їздці на конях були
наче коні Господні. – 4 Мойсея 10:31
25 Один із під–інспскторів приніс свому гетьманові звіт, кажучи: “Вони ж заговорили до ангела
Господнього, що стояв проміж миртами й сказали: Пройшли ми землю й ось, вся земля заселена й спокійна”. (Захарії 1:11) Зміст їх рапорту
був, що вони знайшли організацію Сатани самолюбною, і в стані само–гречною і не дає жадного
взглянення на царстно Боже під правлінням
Христа. Сей рапорт мусів наступити зараз по закінченню світової війни і коли агенти Сатани
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шукали средства і ратунку, щоби завести мир на
війною–пошарпаній землі. Вони не звернули
уваги на Боже царство, але вони сиділи спокійно, спочивали і вповали на Лігу Народів, Світовий Суд, мирові угоди, і тим подібні річи, щоби
тримати організацію Сатани в посіданню світа.
Розуміється, вони не дали жадної помочи Божим
людям в проголошуванні правди, але обходились із ними з погордою. Сей опис відноситься до
ріжних частей сатанської організації на землі від
1918 до 1922 року. Але Божий останок став на
свої ноги і зачав робити. При закінченню рапорту через сих під–інспекторів, озвавсь ангел
Господень і сказав: “Господи Вседержителю! Докіль будеш ти немилосерден до Єрусалиму й городів Юдиних, що гнівишся на них вже сімдесять років?” (Захарії 1:21) Се сходиться із обставинами між Божими людьми від 1918 до 1922
pоку, можливо перед загальною конвенцією в
Сідар Поїнт, Огайо. Тоді то Господні завітуючі
люди побачили, що Христос, великий загальний
інспектор прийшов до храму і вони закричали:
“О Господи, спаси! Господи, благаю тебе, пошли
щасну долю!” (Псальма 118:25) Се було в 1922
pоці, що Божі завітуючі люди стали свідомі свого
недбальства відносно відбудовання позатипічного храму. В той то час Господь післав свої
слова потіхи для них і вони радувалися, бачучи,
що гнів Єгови був відвернений від них. (Ісаії
12:1–4; 61:1–3) “І відказав Господь ангелові, що
розмовляв ізо мною, словами благими, словами
відрадними”. – Захарії 1:13
26 Отримавши добрі і потішаючі слова від Господа, Захарії було сказано проголошувати: “І
сказав мені ангел, що розмовляв ізо мною: Вісти
голосно й скажи: Так говорить Господь Саваот:
Я жалую Єрусалима й Сиона великою ревностю”. (Захарії 1:14) Ся прокламація або вість мусить бути про Божу пімсту проти ворогів і про
потіху для Його людей. Єгова поклав своє імʼя
на Його посвячених людей, котрі представляли
Його правдиві інтереси і котрим Він дав часть в
роботі оправдання Його імʼя. Отже Він показує
свою ревність, вернувши свою велику ласку для
Сиона. (Захарії 8:1–3; Псальма 102:16) По тій
причині Єгова постарався о визволення для
своїх людей із неволі в 1919 році. Під час світової
війни агенти Сатани, а головно англо–американська імперіалістична система, знущалась над
Божими вірними людьми, що невподобалось
Єгові; тому Він велів сьому пророкові сказати:
“І палаю великим гнівом, проти тих спокойних
народів, бо як я легко гнівався, вони збільшали
зло”. (Захарії 1:15) Се було “християнство”, то є.,
англо–американська імперіалістична система,
що сталась не тільки байдужа до Божого царства
і сполягала на свою власну силу, щоби піднести

160

ВАРТОВА БАШТА

народи, але вона спричиняла більші терпіння, а
головно Божим людям. Господь також сказав:
“Покинув я дом мій, відцуравсь од насліддя
мого; Що мені було найлюбіше, подав на поталу
ворогам моїм”. (Єремії 12:7) Замість того, щоби
“християнство” було милосердне до тих, що проповідували євангелию Божого царства (в той час
вони проповідували зі страхом і трепетом), то
“християнство” радувалось караннями завітуючих людей Єгови і сим спричиняло більше терпіння. Від того часу ті самі агенти Сатани дальше воюють проти Божих помазанників. Пророцтво Езекиїла описує злість “християнства”
проти Божого останка. – Гляди Езекиїла 25;
“Оправдання”, том II, сторінка 9, англійського
видання
27 Приготовляючися покарати ворожу організацію, Єгова посилає свого “Післанця завіту”
Ісуса Христа, щоби зібрати разом своїх людей,
збудувати клясу храму і зробити їх відповідними
для своєї роботи. “Тим же то так говорить Господь: Повернусь ізнов милосердно до Єрусалиму: В йому одбудується мій храм, говорить Господь Саваот, та й простягнуть будівельний шнур
через Єрусалим”. (Захарії 1:16) Бачучи се, останок Єгови повинен бути дуже ревним і не опускати своїх рук в роботі задля опозиції ворога.
Господь заявляє, що Його храм буде збудований
навіть серед “тісних часів”. (Даниїла 9:25) “Лінія
простягнута через Єрусалим” означує міру поступу роботи, котру Єгова виконав, будуючи
свою організацію від 1922 року. Він висказав
свій замір потішити і зміцнити своїх людей.
“Далїй оповісти й скажи: Так говорить Господь
сил небесних: Городи мої попереповнюються
знов добром, і потішить Господь Сиона, й вибере
собі знов Єрусалим”. (Захарії 1:17) Єгова дав успіх своїй організації, припоручивши останкові
свідоцтво Ісуса Христа, інтереси царства на землі і задачу виконувати роботу Єлисея. Він вилляв свого духа на них і привів їх до своєї організації, і позволив пити їм нове вино з Господом
Ісусом Христом в Його організації. “Оттак потішить Господь і Сиона, потішить всі розвалища
його, й оберне пустиню його у рай, і степ його в
сад Господень; радощі й веселощі будуть у йому
пробувати, похвала й пісні гомоніти”. (Ісаії 51:3)
Коли Сион відбудується, тоді всі в нім мусять
славити Єгову. “Ти встанеш, змилосердишся
над Сионом; час бо вже помилувати їх, прийшов
бо визначений час. Коли Господь відбудує,
явиться в славі своїй. Щоб звіщати імʼя його на
Сионі й хвалу його в Єрусалимі”. (Псальма 102:
13,16,21) Єгова обʼявив своє слово своїм людям
положивши свою вість правди в їх уста і післав
їх доручувати своє свідоцтво. – Ісаії 51:16
28 Потішивши своїх власних людей в Сионі,
Єгова тепер каже їм про ворогів, які підуть
проти них. “І підвів я мої очі й дивлюсь: Ось чо-
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тири роги”. (Захарії 1:18) Роги символічно представляють средство для карання інших. (Езекиїла 34:21; 5 Мойсея 33:17) Аж до часу пророцтва
Захарії істнували чотири диявольські світові
держави, котрі накладали різні карання на людей, що служили Богу Єгові. Пророцтво тут указує, що повстане чотири інші світові держави, а
іменно, Греція, Рим, англо–американська імперіалістична система, котра є “християнством”, і
Ліга Народів, і восьмою світовою державою, котрі будуть дальше противитися Божому помазаному народові. (Одкриття 17:11) Ангел Господень сказав Захарійові, що ci роги се держави,
котрі розкинуть Божих людей. (Захарії 1:19) Сі
“чотири роги” також зручно представляють усю
силу сатанської організації, котра знущається
над Божими людьми і котра дійшла до вершка
лукавства у семій світовій державі.
29 Число “чотири” у святому Писанні символічно представляє цілковитість, як чотирокутник. “По тім показав мені Господь чотири ремісники”. (Захарії 1:20) Загально те слово “ремісники” відноситься до тих, що будують. Число
“чотири” символічно представляє цілковиту армію Господню, котра збиває роги бугаям сатанської організації, і торощить їх. Позаяк пророк питав о пояснення відносно чотирьох будівничих, то ангел Господень сказав: “І поспитав я:
“Що вони будуть робити? А він відказав так: Оті
роги так порозкидали Юду (Божих вірних людей), що ніхто не здоліє піднести голови своєї (в
1918 році і 1919 pоці): А сі (будівничі) прийшли,
щоб їх полякати та позбирати роги в народів, що
підняли рога проти Юдиної землі, щоб її порозмітувати”. (Захарії 1:21) О сі средства постарався Бог, щоби побідити ворога, як се Гедеон зробив v своїм часі. (Суддів 8:12; Ісаії 19:16; Езекиїла 30:9) Ся лукава орда Сатани підноситься,
щоби розкинути і знищити тих, що представляють Єгову, котрих представляв Юда, і Господь
Бог замірив знищити тих убійників і тому Він
приготовляється. Єсли би свідки Єгови були полишені без інструкції або духової поживи, вони
були б знеохочені і понижені і утікли би перед ворогом. Тепер же Єгова научає своїх вірних людей
і дає їм потіху і заохочення, щоб вони мали надію
на цілковиту побіду через Ісуса Христа; і так Він
приготовляє їх для роботи оправдання.
30 Приготовляючи своїх людей для остаточної
роботи на великий день битви Єгови, Він велить
Будівничому Храму, Ісусу Христу, зібрати своїх
вірних до храму, і від того часу Він кормить їх
відповідною духовою поживою і дає їм вишколення відповідне до їх роботи. Вірний останок
вельми оціняє факт і стає скріплений тим, що від
1922 pоку Єгова поступенно відкривав своє пророцтво і уживав останка в сповненню пророцтва, і пізніше дав йому зрозуміти значіння його.
(Продовження на сторінці 146)

