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лі протягом багатьох століть існування релігії.
Згідно з Божим правилом спочатку дається осторога а тоді дії, і саме той факт, що осторога, кот
ра тепер дається по всьому світу є сильним доказом того, що велика буря скоро вибухне. Виповіджена тут вість двома недавніми промова
ми судді Рутерфорда не лише виголошує осторогу святого Писання, але вказує вам на надійний захист від тієї найбільш нищівної бурі зі всіх
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айбільша криза всіх часів тепер протис
тоїть світу. Думаючі люди не лише відчувають цей факт, але вони прагнуть дізнатися причину і який буде наслідок. Як вони можуть
дізнатися? Єдиний найбільший, який коли–небудь був на землі є Ісус Христос. Всі інші люди
на землі є по наслідству недосконалими і мусять
вчитися. Їм дана можливість вчитися, щоб ходити дорогою справедливости. Ісус прийшов на
землю сказати правду, і Він говорив правду, і таким чином Він просвітив дорогу для тих, хто бажає жити. Чоловік не є наслідком еволюції. Він
є сотворінням Всемогучого Бога і є наділений
здатністю мислити, що робить його відповідальним за напрям, який він обере. Бог інформує чоловіка відносно правдивої дороги і отже дає
йому можливість обирати власну долю. Біблія
містить правду і дана як правдивий провідник
для чоловіка. По тій причині всі люди, котрі
пішли правильним шляхом оцінили тверд
ження Божого слова, Біблії, а саме: “Слово твоє
світильник перед ногами моїми, і світло на
стежці моїй”. (Псальма 119:105) Світло є тоді,
коли лампа є належним чином приготовлена і
горить, а без приготовлення для світла лампа не
має цінности. Ісус є “світлом світа”, тому що Він
завжди відображає Божу правду і научає людей
ходити у світлі закону Божого. Релігіоністи заяв
ляють, що вірять і научають з Біблії. Але їх
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напрям ділання заперечує цю заяву. Вони не мають знаряддя для світла і тому вони не мають
розуміння Біблії. Вони вчать, що форми і церемонії, вжиті в ім’я божества, є вистарчаючим,
щоб запевнити спасення для чоловіка, але фактично всі такі форми і церемонії походять від
найгіршого ворога чоловіка і є в противенстві
до Божого слова. – 2 Петра 3:5
Тому, що Ісус завжди любив справедливість і
ненавидів беззаконня Бог поставив Його головою Його столичної організації і наділив Його
всякою силою і властю. Люди, котрі слідують по
Його стопах, повністю посвячують себе Богу і
Його справедливій справі і тим самим показують, що вони люблять справедливість і ненавидять беззаконня, і їм Бог дарує своє світло. Люди
не є праведними завдяки їх власних досягнень,
але завдяки їх повної посвяти Богу і внаслідок
Божої ласки до них. Отже є написано в Писаннях: “Світло сиплеться на праведника”. (Псаль
ма 97:11) Божа обітниця дана тим, котрі пильно
шукають справедливости і таким чином такі отримають світло і дізнаються про дорогу до безпеки в час великої кризи, яка зараз протистоїть
світу. Отже, ця вістка опублікована згідно Бо
жого приказу, щоб ті, котрі бажають і шукають
справедливости, могли навчитися дороги до
втечі.
КРИЗА
Що таке велика криза, яка тепер наближаєть
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ся і ось–ось прийде? Це час горя, яке повністю
зруйнує кожду державу і установи світу,
знищить релігію і релігійні установи, знищить
комерційні і політичні організації і всіх людей,
які відмовляються поставити себе під охорону
Господа Ісуса Христа, праведного Правителя
світу.
Це велике горе ще попереду, і Ісус описує його
у цих словах: “Буде бо тоді мука велика, якої не
було від настання світу до сього часу, й не буде”.
(Маттея 24:21) Це велике горе не буде лише
війною між людьми і народами, так як світова
війна 1914 року, але це буде битва Бога Єгови і
всіх Його сил невидимих для людських очей,
котрі то сили під проводом Ісуса Христа, кинуть
у знищення всіх ворогів Божих і чоловіка. На
противній стороні є Сатана, Диявол і усе його
воїнство злих ангелів, релігійні організації, ар
мія і флот, земні і повітряні сили всіх народів
землі, наповнені і керовані духом Диявола, пов
ністю схильних до знищення. Бог Єгова побудив
своїх пророків записати короткий опис тієї великої битви. Пророк Аввакум говорив, неначе
він стоїть на іншій стороні битви і спостерігає за
її кінцем. Коли велика битва почалася, він бачить, що сонце і місяць не дають свого світла, і
густа темрява покриває землю, і що блеск плинного вогню і інші смертельні вогненні стріли будуть єдиним світлом, яке люди світу будуть спос
терігати. Він дає до відома, що диким звірам в
лісах і тим ув’язненим в зоопарках буде дозволе
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но брати участь у війні проти людей землі. Він
говорить, що гори буквально розколяться і води
затоплять землю, що бурі і вогонь будуть робити
їх велику нищительну роботу, в той час, як хви
лі морські шалено будуть зносити все на свойо
му шляху; і що вороги Божі марно шукатимуть
прибіжища або порятунку. Той пророк вживає
між іншими ці слова: “Ти (Боже) у гніві ступав
єси по землі, в досаді розтоптував народи”. (Аввакума 3:10–12, А. П. В.) Силі Всемогучого Бога
не можна упертися, і всякий, хто старається упи
ратися, буде знищений. Як приклад є війна Ісуса
Навина проти злучених ворогів в битві коло Габаону, відносно якої є написано, що Бог Єгова
воював за Ісуса Навина, і Він спричинив, що
‛сонце і місяць стояли на місці’, і що Він отворив
небеса і скинув вниз великі куски леду, які вби
ли множество людей. – Ісуса Навина 10:11–13
Наслідок битви Армагедон буде таким страшним, що його не можна властиво описати людськими словами. Там будуть включені всі народи,
і жадному народу не буде дозволено втекти. Через свого пророка Єгова говорить про наслідок
тої великої битви: “І будуть того часу побиті
Господом від краю до краю землі; не будуть по
них плакати, не будуть їх збирати ані ховати, –
гноєм лежатимуть верх землі”. – Єремії 25:33
Увага людей є звернена на ту велику неминучу
війну, що наближається, і ця тривога тепер звучить як осторога, тому що Бог приказав так зро
бити. Це не перше але це буде найбільше горе, з
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яким світ коли–небудь стикався. Господь говорить про Ноя як про чоловіка праведности, тому
що він був послушний Богу в проголошенні
Його вістки. Протягом багатьох років Єгова
вживав Ноя, зобов’язавши його давати осторогу
про наближення горя потопу, і всі, котрі відмовилися прислухатися до остороги, були знищені.
Подібно Єремія, слуга Єгови, застерігав Ізраїль
про наближення його упадку. Ісус застерігав
Єрусалим про його близьке знищення і апостол
Петро під провідництвом Господа сказав від
носно наближення битви Армагедон: “Нинішні
ж небеса і земля тим самим словом заховані, і на
огонь зберегаються про день суду й погибелі безбожних людей”. (2 Петра 3:7) Осторога дана
Ноєм, Єремією, Ісусом і Петром, і знищення, яке
послідувало, були типом предсказуючи велике і
останнє горе битви Армагедон. Писання ясно
показує, що це не наша битва а битва Всемогучого Бога. Звичайно мусить бути важна причи
на, чому Бог Єгова оголосив свій замір принести
таке страшне горе на світ. Причина є.
ПРИЧИНА
Бог Єгова є Всевишнім, і окрім Нього нема іншого. Всі сотворіння, які будуть жити вічно, мусять бути послушні Всемогучому Богу. Він сот
ворив землю, і Він сотворив чоловіка на землі і
заявив, що у Його властивому часі земля буде
наповнена праведними людьми. Він настановив
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Люцифера, духове сотворіння, бути наглядачем
над чоловіком і іншими річами на землі. Люцифер забажав похвали, яку Єгова законно отримував від усіх сотворінь, і Люцифер намагався
зробити себе рівним Богу. Щоб досягти цього
він збунтувався проти Єгови і вдався до брехні,
щоб відвернути чоловіка і примусити його порушити Божий закон. Бог засудив Люцифера на
смерть і змінив його ім’я на Сатана, Диявол, але
відложив виконання присуду смерти до свого
власного назначеного часу. Бог також засудив
Адама, першого чоловіка, на смерть і дозволив
йому жити досить довго, щоб привести дітей.
Потім Диявол зухвало кинув визов Богу, заявив
ши, що Бог не зможе поставити ніякого чоловіка
на землі, який міг би залишитися правдивим і
вірним Йому в пробах. Диявол заявив, що він
змусить всіх людей проклинати Бога. Для того,
щоб рішити питання найвищости в умах всіх сотворінь і доказати, хто є всемогучим, Бог сказав
до Диявола: “Та тільки про те я дозволив остатися тобі, щоб на тобі показати силу мою, і щоб
вони (мої вірні свідки) проголосили ім’я моє по
всій землі”. (2 Мойсея 9:16, Лісар) Таким чином
Бог оголосив свій замір дати Дияволу повну
можливість доконати свій зухвалий визов, і
невдача Диявола зробити так докаже правдивість Єгови і оправдає Його ім’я. Для того,
щоб проба була справедлива, Бог дозволив кожному чоловікові зробити свій власний вибір
відносно того, чи буде служити Богу або служи
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ти Дияволу, даючи до відома чоловіку, що якщо
він бажає вічного життя, він повинен підкоритися Богу, і його відмова підкорятися приведе
його до смерти. Отже є написано в Божому законі: “Я поставив перед тобою життя і смерть”.
Виберіть кому ви будете служити. Лише ті, котрі
люблять Бога, можуть отримати життя, а Сатана твердить, що він може заставити всіх людей проклинати Бога. (Йова 1:11,12; 2:4–6)
Незмінний закон Бога Єгови є цей: “Господь хоронить всіх, що люблять його, а беззаконних погубляє”. (Псальма 145:20) Спір розпочався і мусить продовжуватися до Богом назначеного
часу приведення справи до остаточного рішен
ня. Той назначений час прийшов, і тому Бог
приказує, що остаточна осторога мусить бути
дана через Його свідків нім Він виконає свій
присуд проти Сатани і всіх його послідовників.
Для того, щоб кождий правдиво любив Бога і
служив Йому, він мусить знати Бога і Його
спосіб спасення, яко ж написано: “Се ж життє
вічнє в тому, щоб знали Тебе, єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісуса Христа”.
(Йоана 17:3) Диявольський напрям дії завжди
був, щоб тримати людей в незнанню Бога і Його
провізії для чоловіка, і тому Диявол поставив
перед людьми кожду можливу річ, яка б зас
ліплювала людей до правди Божого слова.
РЕЛІГІЯ
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Лояльні і вірні Єгові сотворіння поклоняються
Йому в дусі і правді. (Йоана 4:23:24) По природі
в умі кождого сотворіння є бажання поклонятися деякій реальній або уявній вищій силі. Знаючи це властиве бажання чоловіка і щоб доконати свою ціль відвернути чоловіка від Бога,
Диявол давно тому встановив релігію поставивши перед людьми чоловіка на ім’я Нимрод,
який був могучим мисливцем. Диявол змусив
людей повірити, що Нимрод був вищим за Бога
Єгову, і тому люди почитали Нимрода і поклонялися йому, про що є написано: “Нимрод, могучий ловець перед (вищий і більший ніж Бог)
Господом”. Чоловік Нимрод став предметом пок
лоніння людей і він був абсолютним диктатором
людей, так само як Гітлер намагався змусити
людей витати його як спасителя людей. Отже
Нимрод був диявольським знарядом в запровадженню людям релігії і релігійних практикувань. Потім Нимрод встановив себе як царя і таким чином започаткував політику між людьми.
Він організував людей і збудував місто і там
представив комерцію або торгівлю між людьми.
Безпосередньо з того часу почали існувати три
річі, які злучилися разом в управлінні світом і
відверненні легковірних сотворінь від Бога, а
іменно релігія, політика і комерція. Цим способом людей тримали в незнанню Бога Єгови і
Його замірів. “Релігія” це є будь–яка форма пок
лонення яка практикується сотворіннями, приз
наючи деякі видимі або невидимі “вищі сили”, і
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яке то практикування знаходить попертя або
авторитетність лише в навчанні чоловіка, яке
передається традиціями від одного покоління до
другого. З Нимродом там почалася організована
релігія. З того часу впродовж століть кожен на
рід, який був організований прийняв якийсь вид
диявольської релігії, і люди були змушені поклонятися сотворінням замість Творця, і таким
чином здавалося, що Диявол був на шляху досягнення його зухвалого і хвалькуватого визову.
Перед часом Авраама дуже мало людей залишалися вірними Богу Єгові. З вірних потомків
Авраама Бог організував ізраїльський народ,
дав тому народу свій закон і настанови для їх
провідництва, і котрий то закон головно забороняв їм поклонятися будь–якому сотворінню або
річі, і це Бог зробив щоб охоронити ізраїльтян
від диявольської релігії. До ізраїльтян Бог Єгова
сказав через Мойсея: “Оце ж, коли будете гласу
мого послухати й хранити завіт мій із вами й
умову, дак будете пай мій в народах. Не робитимеш собі ваяного кумира чи подобини. Щоб не
припадав ниць перед ними і не служив їм”. (2
Мойсея 19:5; 20:1–5) Це записано в слові Божо
му, яке Ісус повторив: “Писано: Не самим хлі
бом житиме чоловік, а кожним словом, що виходить із уст Божих”. (Маттея 4:4) Отже всі, котрі
цілковито підкоряться Всемогучому Богу отримають життя вічне, а всі одиниці, котрі практикують диявольську релігію, мусять померти,
тому що таке є Боже розпорядження. Диявол
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впливав на ізраїльтян і їх провідників, щоб повернути їх до диявольської релігії. Він запровадив релігію серед них і відвернув той народ далеко від Бога до поклоніння предметам і річам,
які вони зробили порушуючи їх угоду зроблену з
Єговою.Тому через це Бог сказав до того народу:
“Вас одних зміж усіх народів на землі признав я
за своїх, тим то й пошукувати буду на вас всі
провини ваші”. (Амоса 3:2) Беззаконня Ізраїлю
полягало в неодноразовому відверненню і практикуванню релігії. Бог посилав до ізраїльтян
своїх пророків, щоб застерегти їх, що якщо вони
не покинуть релігію, не покаються і не навернуться до Єгови, то Він знищить цей народ. Не
бажаючи звернути увагу на цю осторогу народ
Ізраїлю впав, і тому багато було вбито а виживші були взяті в полон. Пізніше останок
ізраїльтян повернувся і наново відбудував стіну
і храм в Єрусалимі і деякий час правдиво поклонялися Всемогучому Богу. Потім знову релігія
була введена Дияволом і поставлена на перше
місце, і провідники ізраїльські прийняли формалізм і практикували релігію основану вик
лючно на людських переказах. Таким чином
Ізраїль був відвернений від Бога Дияволом.
Потім прийшов Ісус, син Бога Єгови. У той час
ізраїльтяни були під провідництвом духовенст
ва названого фарисеями, котрі навчали і практикували релігію, але твердили, що служать
Богу. Ісус розпочав свою місію вживаючи ці
слова до ізраїльтян, застерігаючи їх: “Покай
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тесь: Наближилось бо царство небесне”. Через
три і більше років, Він продовжував голосити
правду і остерігати людей від почитання релігії.
Що релігія є зневагою Божого імені, котра походить від Диявола, щоб відвернути людей від
Бога, послухайте свідчення Ісуса Христа записане в Маттея 15:1–9 “Тоді прийшли до Ісуса
письменники і фарисеї з Єрусалиму, кажучи:
Чого Твої ученики переступають переказ старших? Він же, озвавшись, рече до них: Чого ж се
й ви переступаєте заповідь Божу ради переказу
вашого? І знівечили ви 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 чолові
чих”. Ісус завжди навчав правди слова Божого,
але релігійні провідники не звертали уваги на
Його слова. Тоді Ісус сказав їм: “Чом бесіди моєї
не розумієте? Бо не можете слухати слова мого.
Ви від отця диявола, й хотіня 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 8:43,44) Це є безперечним доказом, що релігія походить від Диявола, винайдена тим лукавим і брехливим ворогом з ціллю ошуства людей для привення їх до
знищення і таким чином доказати свій визов
Єгові. Павло, апостол Ісуса Христа, свого часу
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був релігіоністом аж поки Господь не просвітив
його, і тоді він став Християнином. (Дії ап. 9:1–
19; Галат 1:10–17) Коли Павло був релігіоніс
том, він жорстоко переслідував Християн. Коли
Павло став Християнином, він переносив великі переслідування з рук релігіоністів, і це є
безперечним доказом, що релігія є диявольська
і використовується, щоб противитися і гнобити
правдивих слуг Всемогучого Бога.
“Християнство” означає поклоніння Всемогучому Богу в дусі і правді згідно Божих приказів
і научень Ісуса Христа. Отже ті, хто слідує за Ісусом Христом, Провідником, і поклоняються Бо
гу в дусі і правді, є Християнами. Ніхто інший не
є християнином. Нема такої річі як “християнсь
ка релігія”, тому що релігія і Християнство є абсолютно протилежні і противляться одне одному. Релігія безчестить і зневажає ім’я Бога
Єгови. Християнство возвеличує і оправдує ім’я
Всемогучого Бога, і тому правдиві Християни є
завжди переслідувані релігіоністами.
Християнство розвивалося за днів апостолів,
але після їх смерти ворог Сатана використав самолюбних і захланних до впливу і влади людей,
які запровадили релігійні практикування, які
люди мильно назвали “християнською релігі
єю”. Римо–католицька гієрархія, прийшовши
до влади, та організація заявила себе бути
матір’ю і початківцем того, що є під назвою
“християнська релігія”. Так звані “протес
танти” вийшли з католицької організації і ство
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рили інші релігійні організації, і ті також миль
но названі “християнська релігія”.
Тепер це добре відомо кожній особі, яка намагається дізнатися правду, що всяка релігія основана на традиціях людей, тобто, на вченнях людей, що передаються переказами, і не основані
на Біблії. Великі релігійні організації беруть
участь в політичних справах народів, у комер
ційних і фінансових схемах, щоб контролювати
і управляти людьми так, як робив Нимрод свого
часу. Таким чином можна бачити, що з часу
Нимрода і до теперішного часу світ є під контролем Сатани, який використовує три елементи, а
іменно, релігію, політику і комерцію для досягнення своєї самолюбної цілі, а релігія була
найбільшим і найгіршим ошуством для цього.
Провіднича релігійна організація світу бере
участь у всіх політичних та комерційних схемах
в управлінні багатством землі. На відміну від
Ісуса Христа, засновника Християнства, котрий
не мав де голови прихилити, та релігійна організація стала найбагатшою в матеріальному
багатстві за будь–яку організацію під сонцем.
Ця часть жадає управляти цим світом. З великою пишністю і славою ця організація виставляє на показ своє багатство перед людьми і хвалиться своєю силою і в цей день восхваляє себе
зовні показуючи свої світові багатства і славу.
Це повинно бути переконливим доказом для людей, що релігійні організації не мають ласки від
Бога і Його Христа, але що вони є ворогами Бо
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жими, яко ж написано: “Перелюбники і перелюб
ниці! Хіба не знаєте, що любов світа сього –
вражда проти Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем світу, той стається ворогом Бога”. – Якова
4:4
По якій причині Бог повелів записати в Біблії
так багато про релігію і жидів і відділення жидів
від інших народів, і що далі відбулося? Писання
відповідає на це питання в цих словах: “Усе ж се
прикладами (типом, замітка) сталося їм, прописано ж на науку нашу, на котрих конець віку
прийшов”. (1 Коринтян 10:11) Тепер ми прийш
ли до кінця світу, і Божий приказ є, що осторога
мусить бути дана через Його слово про велике і
завершальне горе, яке невдовзі має прийти на
світ; і річі, які переходили в Ізраїлі, Він вживає
як вражаючі приклади.
Тому, що Ізраїль під керівництвом його духовенства відвернувся від Божих заповідей і повер
нув до релігійних практикувань Ісус не лише
сказав їм, що вони були від Диявола, але зас
теріг Єрусалим в цих словах: “Єрусалиме, Єрусалиме, що повбивав єси пророків, і покаменував посланих до тебе! Скільки раз хотів я
зібрати дітей твоїх, як курка збирає курчат своїх
під крила, й не схотіли! Оце ж оставляється вам
дом ваш пустий”. (Маттея 23:37,38) Через дея
кий час після цього Єрусалим був повністю знищений, і жиди ніколи більше не зможуть управляти ним. Чи Ісус тримав будь–яку злість проти
практикуючих релігію, і духовенства зокрема, і
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чи Він говорив проти них для того, щоб спонукати людей знищити їх? Звичайно ні, по тій причині, що це було в Його власти знищити їх
нічого не говорячи про це людям. Чи Ісус тримав будь–яку злість проти ізраїльтян? Звичайно
що ні. Вони були Його своїми людьми, і написано, що Він прийшов до своїх, щоб Він міг зробити їм велике добро, але провідники не лише
відмовилися слухати Його слова, але і людям перешкоджали слухати їх; але багато людей приняли Його, і Він дав їм власть статися синами
Божими і жити. (Йоана 1:12) Він оголосив осторогу, і ті, хто буде правильного ума, зможуть шукати Господа і знайти життя.
Свідки Єгови тепер представляють Господа
Ісуса і Єгову, тому що вони повністю і безуслівно посв’ячені Богу, Його царю і царству. Їм
приказано говорити правду людям так як і Ісус
говорив правду. Релігіоністи твердять, що свід
ки Єгови зловмисно намагаються знищити безпеку народів, нападаючи на духовенство і релі
гію. Це звинувачення є цілковито безпідставне.
Чи свідки Єгови тримають якусь злість проти
католиків або протестантів, тому що вони є католики або протестанти? Ні, звісно ні. Є мно
жество чесних і щирих католиків і протестантів,
які були обдурені науками, котрих їх навчали їх
провідники, і тепер Бог приказує, що Його прав
да мусить бути проповідувана для того, щоб всі
одиниці могли отримати осторогу, і що ті, котрі
звернуть увагу, могли втекти від релігійної орга
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нізації Диявола і знайти прибіжище і безпеку під
Ісусом Христом. Чи свідки Єгови намагають ся
знищити релігію або релігійних провідників?
Ні, тому що лише Господь знищить їх і Він приказує своїм свідкам повідомляти людей про Йо
го замір. Свідки Єгови мусять говорити правду,
згідно приказу, і якщо вони занедбають або
відмовляться робити так, вони потерплять знищення. (Дії ап. 3:23) Їм приказано йти і голосити
цю правду для світа як свідоцтво; і тому вони
роблять так а не з будь–якої іншої причини.
Нехай всі люди тепер отримають осторогу
згідно Божої постанови, що всі ті, котрі тримаються і практикують релігію, після того, як будуть попереджені, мусять померти в Армагедоні; що всі ті, хто втече до Бога і стане твердо
по стороні Єгови і Його царя Ісуса Христа буде
жити. Отже, будучи остереженим, кожен мусить
зробити свій власний вибір.
Кожна думаюча особа відчуває якесь велике
горе, котре насувається на світ і що воно приб
лижається і ось–ось прийде. Люди і правителі
знаходяться в страху і відчаї, боячись того, що
як вони відчувають надходить, незалежно від
того, розуміють вони це чи ні. Що таке є це
неминуче горе? Слово Всемогучого Бога ясно
показує і фізичні факти підтверджують це Божественне свідчення, що світ заслаб на смерть і
буде знищений і кожен, хто не підтримує царя
Ісуса Христа прийде до упадку. І чому прийде це
горе? Тому що це є день оправдання Єгови, коли
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Він навіки рішить питання, хто є найвищим.
Бог дозволив Дияволові залишитися до теперішного часу і пустити в хід його найкращі
зусилля, щоб довести його лукавий визов; і Сатана потерпів невдачу. Тепер світ Сатани закінчився, і питання, хто буде володіти мусить бути
рішене раз і навіки. Ісус Христос, справедливий
Володар світу прийшов, засів на престолі Єгови
і післаний царювати серед своїх ворогів, і Його
перша робота є скинути ворога. – Псальма
110:2–4
Через століття чесні і щирі люди, незалежно від
усіх релігійних організацій, виглядали, молилися і надіялися на прихід Божого царства під
Христом, і роблячи так, вони дотримувалися
особливої вказівки, яку Ісус дав своїм послідовникам. Тепер те царство прийшло, і це є доброю
новиною для тих, хто любить справедливість.
Вони радуються знаючи, що сатанське злобне
правління невдовзі скінчиться назавжди і що
справедливе правительство миру і добробуту,
яке, спочиваючи на раменах Ісуса Христа, буде
правити повіки. (Ісаії 9:6,7) Диявол не вступить
ся добровільно. Через своїх земних представителів, які використовують релігію, комерцію і
політику, він намагається управляти світом. Сатана через своїх представників править беззаконно і вперто противиться Богу, намагаючись
втримати власть, і те правління є жорстоке і лукаве. Зло і справедливість не можуть разом продовжувати існувати. Тому Бог заявив, що дия
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вольська організація має бути знищена, тому що
вона є надзвичайно зіпсута. Перед тим, як Він
покаже свою найвищу силу в цілковитій руй
нації диявольського правління, Бог приказує
своїм свідкам: Йдіть і скажіть людям про це
точно так, як Бог давно тому предсказав. (2
Мойсея 9:16) Отже Єгова говорить до тих, котрі
вповні посвячені Йому, тобто до Християн,
правдивих послідовників Ісуса Христа тепер на
землі: “Ви мої свідки”. Я вложу слова мої в уста
тобі, і тінню руки моєї закрию тебе, щоб ти знов
устроїв небеса й заложив землю та сказав Сионові: Ти мій люд”. (Ісаії 43:9–12; 51:16) Він далі
приказує їм повідомляти людей про правильну
дорогу і давати осторогу всім. (Езекиїла 9:4–11;
33:4–7) Така осторога і свідоцтво тепер мусить
бути представлене, тому що ми прийшли до кін
ця світу, і отже приказ звиш є: “І проповідуватиметься євангелия царства по всій вселенній
на свідкуваннє всім народам; і тоді прийде конець. Буде бо тоді мука велика, якої не було від
настання світу до сього часу, й не буде”. – Маттея 24:14,21
КОЛИ
Що люди доброї волі до Бога, котрі бажають
справедливости, миру і добробуту будуть мати
більш певний час, коли вони зможуть втекти від
сатанської релігії, Ісус висказав в цих словах, а
іменно: “Як же побачите гидоту спустіння, що
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сказав Даниїл пророк, стоячу, де не слід (хто читає, нехай розуміє), тоді хто в Юдеї, нехай втікає
на гори”. (Марка 13:14) Бог через свого пророка
Даниїла і інших пророків предвіщав про намагання Сатани встановити правління над світом
супроти Всемогучого Бога і Його царя Ісуса
Христа, і тому Господь звертається до людей
доброї волі: ‛Коли ви побачите, що це збувається
і коли сатанська організація намагається стати
там, де вона не повинна стояти, то настав час
для вас тікати до царства Божого, яке символіч
но є під назвою “гори”, за котрим стоїть Бог
Єгова і Ісус Христос’.
Які є факти щодо сповнення цього пророцтва?
Прибічники світової війни проголосили це гас
ло, що “війна зробить світ безпечним для демок
ратії”, але противно, демократії практично
зникли з лиця землі. Ліга Народів була поставлена як заміна царства Божого для управління
світом, і що ту Лігу релігійні провідники представили як річ, яка повинна правити на землі
замість Христа, і таким чином вони повністю
знехтували слово Бога Єгови. Своїми діями ре
лігійні організації відкрито проголосили, що
вони є частю цього світу, а Боже слово об’явило,
що теперішний лукавий світ знаходиться під
контролем Диявола. Ті народи, разом з великою
релігійною організацією, тепер сміло і незакон
но стоять на невдалому місці замість Божого
царства під Христом, стоячи, як каже Бог, “де не
повинні” стояти, приписуючи собі право управ
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ляти світом; і ця злука є “гидотою” в очах Божих, як Він сказав через свого пророка Даниїла.
Тому, що робиться спроба установити таку злу
ку, щоб управляти світом замість Ісуса Христа,
люди доброї волі будуть попереджені, і це буде
певним знаком, що прийшов назначений час
для них втекти від релігії і наполегливо шукати
прибіжища в царстві Божому, тому що Бог за
мірив знищити кажду часть сатанської організації.
З цієї злуки народів виросла велика потвора,
яка нині повністю підтримується релігіоніста
ми. Ця потвора є правительство різних народів
під одним деспотичним диктатором, тобто, диктаторське правління інакше назване “тоталітар
не правління”. Вона появилася спочатку в Росії
під виглядом більшовизму, або комунізму. Тоді
вона появилася в Італії під ім’ям фашизму, і в
Німеччині під назвою нацизму. Велика організа
ція, яка є провідничою в релігійному світі
підтримує цю потворну річ незважаючи на наз
ву або вигляд, під яким вона появилася. Такі
потворні диктаторські правління намагаються
установити правила або закони для людей як
наприклад “гейл”, примусове витання прапора
і подібні річі, таким чином примушуючи або
намагаючись примусити людей визнати, що їх
охорона і спасення походить від чоловіка або
сили чоловіка, представленої певними символами або прапорами. Інакше кажучи,
релігіоністи з охотою погодилися, що охорона і
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спасення людей походить від сили чоловіка, а не
від Бога Єгови через Ісуса Христа. Релігійні організації повністю згаджуються з доктриною, що
“держава” є вища або перевершує Бога Єгову і
Його царя, Ісуса Христа. Своїми рішеннями і
напрямом ділання вони стверджують, що “держава”, може видати будь–який закон цілком
протилежний до Божого закону і всупереч Богу і
що всі особи повинні підкорятися тому закону
диктатора, не дивлячись на те, що приказує Божий закон. Це є ще один план Диявола, щоб змусити людей порушити визначену заповідь Божу,
дану в 2 Мойсея 20:2–5, щоб відвернути людей
від Бога і привести їх до знищення. Тому свідки
Єгови заявляють, що вони будуть коритися
кождому закону “держави” або народу, який є в
гармонії з Божим законом, але коли люди і
народи приймають і намагаються змусити виконувати ті закони всупереч Богу Єгові і Його
визначених заповідей, то тоді вони будуть послушні Богу а не чоловіку. Апостоли просвітили
дорогу, і теперішні свідки Єгови слідують за їх
прикладом. – Дії ап. 5:29
Через більш ніж тисячу років католицька
церква ставила Бога Єгову вище ніж “державу”
або закон чоловіка. Тоді це здавалося вигідним
для цієї організації робити так. Будучи жадібною
до тимчасової власти, та релігійна організація
відкрито і зухвало уклала угоду з радикальним
елементом, який управляє народами, і з огляду
на це фашистське правління відновило тимчасо
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ву власть голови католицької організації. Тепер
Ватикан схвалює жорстоку завойовницьку
війну проти абіссінців, революцію і безжальну
різанину в Іспанії, і несправедливу війну Японії
проти Китаю.
Та сама релігійна організація уклала угоду з
нацистським диктатором, таким чином пристосовуючи себе до потворного диктаторського
правління світом всупереч Богу і Його Христу.
Усі диктатори або радикальні елементи, які тепер правлять, ставлять “державу” вище за Всемогучого Бога і наполягають, що кожна особа
повинна коритися законам диктаторів, навіть
якщо ці закони противляться закону Єгови.
Диктатори і релігійні організації, а головно
провідники, тепер лучаться в переслідуванні
свідків Єгови, тому що ці вірні Християни є
правдивими послідовниками Ісуса Христа і про
голошують Його царство. Релігійні організації
світу, в яких провідничить римо–католицька
гієрархія, тепер ставлять “державу” або диктаторське правління вище за Бога Єгову і Його закон, і їх мотивою при цьому є знайти привід
проти свідків Єгови, котрі проголошуть правду
для користи людей. Такі ж диктатори шукали
знищення Даниїла і інших вірних чоловіків у
Вавилоні, так як тепер релігіоністи шукають
знищення послідовників Ісуса Христа на землі,
тому що такі свідки говорять правду. Деякі
слуги Єгови, через їх вірність, можуть бути вбиті
релігіоністами, але якщо так, їх кров буде на
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релігіоністах.
Але завважте це: Релігіоністи, ставлячи “державу” вище за Бога Єгову, зайшли надто далеко
і взяли позицію, з якої вони не можуть повернути назад; і той день близько коли, до великого
розчарування релігіоністів, радикальний елемент, тобто, фашисти, нацисти, і тому подібні
правителі, знаючи, що релігійні правителі є лицемірами, обернуться проти релігіоністів і знищать їх. Це напевно збудеться, тому що так є
написано в Одкриттю 17, “ Бог бо дав у серця їх,
щоб чинили волю Його”. (Вірші 16,17) Це зазначить початок Армагедону, в якому релігіоністи
і їх організації будуть знищені найперше. Крім
того святі Писання показують, що коли радикальні правителі знищать релігію, вони будуть
намагатися знищити всіх помазаних слуг Єгови
і їх співтоваришів, “велику громаду”. (Одк
риття 7:9–17) Бог заявляє, що тоді Він буде
воювати за своїх людей проти ворога і знищить
кожну часть організації Сатани, включаючи радикальних диктаторів і їх прибічників. (Захарії
14:1–3) Коли орда безпощадних радикалів і релі
гіоністів вийде щоб напасти на Божих вірних
людей, Воєвода, Всемогучий Бог буде воювати
за них і бити ворога; і відносно цього є записано
в слові Божому, а іменно: “ І от яка буде язва, що
нею вдарить Господь усі народи, що будуть
воювати Єрусалим (його завітуючих людей): У
кожного нидітиме тіло його, як іще він стоятиме
на ногах; очі його потануть у ямках своїх, а язик
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його висохне в роті йому”. (Захарії 14:12) Бог
приказує, що ця осторога має бути дана тепер
людям свідками Єгови і їх співтоваришами, “іншими вівцями”, які не мають нічого спільного з
комуністами, фашистами, нацистами, або релі
гіоністами.
Вони не є прихильниками таких. В послушенстві до заповідей Божих свідки Єгови тримають
себе віддільно і “незаплямованими від світу”.
Вони не ведуть дискусії з будь–яким чоловіком
або організацією. Їх єдине призначення і робота
є свідчити перед народами і людьми про Бога
Єгову і Його заміри, і таким чином остерегти
людей доброї волі, щоб вони могли втекти до
Божого царства під Христом і там знайти єдине
місце прибіжища і спасення. Будучи остережені
згідно Божого приказу, люди які надалі занедбують або відмовляються звернути увагу на те,
несуть свою особисту відповідальність і прийма
ють наслідки. Якщо свідки Єгови не дадуть
остороги по приказу, то вони є відповідальні перед Богом. – Езекиїла 33:2–6
Свідки Єгови є приятелями людей, тому що
вони йдуть за Ісусом Христом. Так як Ісус сміло
заявляв, що релігія є винаходом Диявола для обдурення людей і відвернення їх від Бога щоб
привести їх до знищення, точно так в послушенстві до Його приказів свідки Єгови тепер
проголошують ту саму вість, показуючи, що
релігія є найбільш нищительним ошуством, яке
коли–небудь було винайдено і практикувалося
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на людях. Єгова дозволив Дияволові пройти пов
ну довжину його прив’язі, і тепер настав день
для остаточного обрахунку. Бог Єгова тепер виконує свою роботу, роботу яка виглядає дивною
для релігіоністів, тому що свідки Єгови проголошують правду відносно них. Ціль такої роботи є
проголосити людям Божий замір знищити релі
гію і всі інші знаряди Диявола. Бог заявив, що
коли свідоцтво буде завершено і робота буде за
кінчена, тоді Він покаже свою найвищу силу через цілковите знищення сатанської організації.
Кожен чесний чоловік буде бажати бути поінформованим відносно того, що має статися, щоб
він міг мати нагоду шукати охорони і спасення
для себе і своїх близьких. Кожна думаюча особа
тепер помічає, що це є небезпечні часи і що
якась страшна подія має статися в світі. Робота
свідків Єгови є звернути увагу людей на Писання, яке ясно показує, що є те горе або нещас
тя, і який буде наслідок, і хто знайде дорогу до
втечі.
Релігіоністи задовольняються лише формальним поклонінням; але нема ніякої релігійної організації на землі, яка є зайнята проповідуванням людям відносно заміру Єгови знищити організацію Сатани і забезпечити засіб порятунку
для тих, хто любить і служить Богу. Кожен правдивий послідовник Ісуса Христа мусить тепер
проголошувати царство Боже під Христом, тому
що Господь, великий Пророк, приказує, що це
мусить бути зроблено і кожда душа, яка не пос
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лухає того приказу, буде знищена. – Дії ап. 3:23
МИР
Порівняно з мільйонами людей на землі, лише
мале число пережиє битву в той великий день
Бога Всемогучого. Лише тим, котрі тепер шукають справедливости і смирности, запевнено охорону. Буря війни знищить непослушні народи,
тоді до тих, хто останеться в живих прийде тривалий мир. Тоді світ буде установлений в справедливости і мирі. В гармонії з цим вірний апос
тол написав: “Нових же небес і землі нової по
обітниці дожидаємось, в котрих правда домує”.
(2 Петра 3:13) “Нові небеса” є Христос і Його
царський дім, які є невидимі для людських очей.
Він, цар праведности буде правити справедливо,
яко ж написано: “Буде час, що на царстві
сидітиме правий, та й князі його правитимуть
по закону”. (Ісаії 32:1) Видимі представники
згадані у цьому тексті є князями справедливого
царя. Такі вірні мужі, перечислені в Біблії, від
Авеля до Йоана, воскреснуть і будуть управляти
справами землі. Під справедливим царюванням
Ісуса Христа кожен чоловік, котрий любить
справедливість і є послушним Господу, буде
жити вічно на землі в мирі. “Велика громада”,
яка переживе всесвітню війну, разом з іншими,
які будуть приведені до життя і котрі потім будуть послушні, наповнять землю щасливим класом людей. Потім буде так, що кожде сотво
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ріння, яке житиме, мусить віддавати хвалу і слу
жити Богу Єгові. Тоді всі побачать, що Єгова є
правий і праведний і що всі Його дороги є справедливі і правдиві. Його ім’я буде тоді оправдане
і всі взнають, що Всемогучим Богом є Єгова.
Ніколи більше там не буде релігійної організа
ції, тому що всі, хто житиме, будуть коритися і
служити Єгові. Ніколи більше там не буде жорс
токого диктаторського правління людей. Ніко
ли більше не буде людей обкрадених і пригнічених шахраями, котрі люблять гроші і власть.
Тепер народи на землі стоять лицем до великої
кризи, яка принесе зміну від лукавства до праведности. Кожда особа доброї волі, яка бажає
жити, тепер є застережена Господом, щоб шукала справедливости і смирности. (Софонії 2:1–
3) Боже слово, Біблія, є єдиним джерелом правдивої інформації відносно справедливости і
смирности для тих, котрі бажають вчитися і
котрі намагаються вчитися. Будучи проінформованим і остереженим, відповідальність тепер
лежить на вас. Тому оберіть свою власну долю,
маючи на увазі те, що ваш ворог є Диявол, його
злі ангели, і всі його сили, у тому числі релігія,
комерція і політика; що ваші правдиві і вічні
други є Бог Єгова і Ісус Христос котрі є єдиними, які забезпечать вам життя, безпеку, мир і
щастя.
Правління світом через Сатану і його сили
приходить до кінця. Правління Ісуса Христа,
царя праведности, зачалося. Тепер правительст
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во спочиватиме на раменах Ісуса Христа. А ім’я
Йому буде Дивний, Порадник, Бог кріпкий,
Отець будучого віку, Князь мира, Його правлінню і миру не буде кінця. (Ісаії 9:6,7) Ця вість
доставлена вам зі слова Божого.
Це не є вісткою будь–якого чоловіка. Нема
ніякої самолюбної мотиви її голошення. Осторога є голошена згідно приказу Господа, і той,
хто відмовляється коритися приказам Ісуса
Христа, мусить вмерти. Ті, котрі втечуть до царства Єгови під Христом, будуть жити, і всі, котрі
житимуть, будуть мати часть в оправданні імені
Єгови. Вічне життя це дар Божий через Ісуса
Христа (Римлян 6:23), і лише ті, котрі люблять і
чинять справедливість, будуть жити; як про це
є написано: “Бо Господь справедлив, і любить
правду. Лице його бачить праведника”. –
Псальма 11:7
НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ЗНАНО ВСІМ ЛЮДЯМ, що ми,
свідки Єгови і співтовариші, не маєм нічого
спільного і не є прихильниками комунізму,
нацизму, фашизму і релігії, тому що всі вони є
на зневагу імени Єгови Всевишного і Всемогучого Бога, і проти Його царства під Христом.
Ми визнаємо і з радістю повідомляємо, що
правління Сатани через самолюбних людей мусить тепер закінчитися навіки, і що Ісус Хрис
тос, праведний цар світу, буде вічно правити в
справедливости; що Ісус Христос є спасителем
людей і Оправдателем імени Єгови.
Ми бачимо і заявляємо, що це є день Бога
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Єгови і що скоро Він знищить кожну часть організації Сатани, у тому числі лукаве правління
цього світу, і що лише єдиний спосіб уникнути
такого горя і єдине місце прибіжища є царство
Боже під Христом.
Отже ми тепер сміло і рішуче заявляємо себе за
Богом Єговою і Христом, Його царем, “Вищими
властями”. (Римлян 13:1) Згідно Його приказу
ми даєм осторогу всім, хто бажає уникнути знищення і знайти вічне життя, що вони мусять покинути організацію Сатани і втікати до царства
Божого під Христом. Наша надія є повністю покладена на царство Боже, і цьому царству ми
віддаємо свою повну посв’яту і вірність.
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33

НАСИЛЬСТВО
Промова перед видимою аудиторією в 10,000 чоловік

небезпеки. Могуча і сильна
Цпотворавеликої
нещодавно з’явилася на землі, чого
Е Є ДНІ

подібного ніколи не було перед тим. Кожне правительство на землі є під загрозою знищення. У
кожному народі люди є сповнені страхом і знаходяться у великому горю. Многі відчувають ‛великий біль, і їх обличчя бліднуть’. – Йоіла 2:6
Що є ця сильна потвора, яка загрожує правительствам землі? Звідки вона прийшла? Чому
вона нещодавно появилася на землі? Яка її
ціль? Чого вона досягне і який буде її кінець?
Що мають робити люди, щоб знайти прибіжище,
де вони зможуть бути захищені від її насильницьких дій?
Тому, що Всемогучий Бог Єгова предвидів виникнення цієї потвори, давно тому Він передбачав її прихід і покликав своїх вірних пророків
написати про це, і річі, які наступлять з її приходом, і таким чином Він дає тепер можливість для
тих осіб, які бажають знати, щоб знайти відпо
відь на вищезазначені питання. Якщо ви бажає
те того, що є справедливим і правим, і якщо ви
є доброї волі до Бога Єгови, єдиного Праведного,
тоді щиро і пильно прослідіть те, що нище сказано, тоді ви отримаєте задовільняючі відповіді
на вищезазначені питання.
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ПОХОДЖЕННЯ

Від насильства терплять всі народи, і тепер
насильство прийшло до вершка. Для того, щоб
отримати краще розуміння справи важливо
дізнатися, хто породив практикування насильст
ва; хто є ті, які виристовують насильство для досягнення своєї цілі; і хто переніс найбільше
болю і страждання внаслідок такого насильства.
Насильство почало практикуватися чолові
ком, коли Каїн без причини вбив свого брата
Авеля. Біблія містить запис цієї насильницької
дії, і Біблія була написана на користь людей тепер на землі, які бажають вивчати правду і слі
дувати правильним шляхом. Ісус Христос завж
ди говорив правду, і Його слова показують, що
Сатана –Диявол є запеклим автором насильст
ва, і тим, хто спонукує людей практикувати
насильство над іншими. Про Сатану–Диявола
Ісус сказав: ‛Він був душогубцем з самого початку і отець брехні’. (Йоана 8:44) Диявол зіпсував весь рід людський за винятком Ноя і членів
його родини, і відносно його злочинства є написано в Біблії: “І сповнилась насильством зем
ля”. (1 Мойсея 6:11) Із–за стану великого на
сильства Бог привів потоп на землю, який вигубив всіх лукавих людських сотворінь.
Після потопу населення землі знову побільшилося, і з бігом часу люди були організовані в державу з Нимродом на чолі тієї держави, і Нимрод
був жорстоким і беззаконним чоловіком. Він
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мав задоволення проливаючи кров. Нимрод був
знарядом Сатани, і він використовував релігію
щоб організувати людей і встановив себе як по
літичного правителя, запровадив комерцію або
торгівлю між людьми і вжив релігію, політику і
комерцію, щоб правити людьми. (1 Мойсея
10:8–10) З того часу всі народи, які існували,
приймали якусь форму диявольсько–релігій
ного практикування, і всі ті народи були піддані
насильству. Історія кожного народу, який існу
вав, написана кровю жорстоко і безпощадно
пролитої. Всі особи, які старалися поступати
праведно і служити Богу, терпіли насильство з
рук тих осіб, які піддалися спокусливому впливу
Диявола.
Всемогучий Бог, “котрого єдиного ім’я
Єгова”, є любов. Він є Бог миру і справедливос
ти. Диявол є Божим противником і найгіршим
ворогом чоловіка. Диявол намагається перешкодити людям дістати знання і служити Богу
Єгові, і він старається знищити тих, котрі пок
лоняються Богу в дусі і правді. Відносно Бога
Єгови і Його праведного шляху є написано: “Бо
Господь справедлив, і любить правду. Лице його
бачить праведника”. (Псальма 11:7) Господь
Бог ненавидить тих, котрі чинять насильство
над іншими. “Господь випробовує праведного, а
безбожного й того, хто любить насиллє, ненавидить душа його. Жаром посипле він на безбожних; огонь і сірка і вітер палящий буде частина
їх чаші”. –Псальма11:5,6
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Авраам був добрим чоловіком, котрий любив
праведність і служив Богу щиро і по правді. Бог
називав Авраама своїм другом, і Аврааму Бог
дав своє слово обітниці, що Він установить справедливе правительство, яке буде правити світом
в праведности, через яке благословення потечуть до всіх людей, які віддадуть себе вірному
послушенству цьому правительству. Потомки
Авраама перебували в землі єгипетській, і там
вони терпіли велике насильство від руки правителя Єгипту, котрий був агентом Сатани. Тоді
Бог вжив свого вірного пророка Мойсея, щоб організувати Ізраїль в народ і вибавити тих людей
від насильства Єгипту. Бог дав тим людям свій
закон і навчав їх через Мойсея і інших пророків
дороги справедливости і миру. Деякі з царів або
правителів Ізраїлю, які були Божими завітуючими людьми, були добрими людьми, але багато
хто з них повернулися до зла і насильства.
Відносно Божої ненависті до насильства, Він
покликав свого пророка сказати одному з на
сильницьких і лукавих правителів Ізраїлю:
“Твої ж очі й твоє серце тілько й дбають, що про
наживу та пролив безвинної крові, а до того про
утиск і насильство, щоб практикувати його”. –
Єремії 22:17, Лісар
Бог не перешкоджав Дияволові докласти всі
його зусилля звести людей і наповнити землю
насильством по тій причині, що Диявол заявив
про свою висшість над Богом Єговою і що він,
Диявол, зможе примусити всіх людей проклина
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ти Бога і по можливості він зможе обернути всіх
людей проти Бога до зла. Той зухвалий визов і
погроза, зроблена Дияволом, підняли питання
хто є всевишний, і це питання поставлене на
розгляд, має бути рішене. Бог позволив Дияволові залишитися і робити його нікчемну роботу
і прикладати всі можливі старання, щоб повернути людство на дорогу зла і знищення. Бог оголосив, що в Його належному часі, і після того, як
Диявол буде мати повну нагоду доказати його
злобний визов, тоді Він, Єгова, знищить Диявола і його цілу організацію й дасть можливість
праведним і послушним з людства жити вічно.
Отже Бог Єгова докаже, що Він є єдиний Всевишній, що лише праведні сотворіння отримають благословення життя, миру і радости.
ПРАВЕДНИЙ НАРОД
Ізраїльтяни були типічним народом доти, поки
вони були послушні Богу; інакше кажучи, вони
предсказували народ праведности. Якби ізраїль
тяни були вірні і послушні Божому закону, вони
у своєму часі отримали б вічні благословення
Господні. До ізраїльтян, через Мойсея, Бог Єго
ва сказав: “Оце ж, коли будете гласу мого пос
лухати …, дак будете пай мій в народах… І будете в мене … народом святим”. (2 Мойсея 19:5,
6) Але замість того, щоб доказати вірність Богу і
їх угоді з Ним, Ізраїль як народ відпав до Диявола, і релігія використана Дияволом відверну
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ла їх від дороги праведности. Вони встановили
духовенство яке відрізнялося від простих людей.
Їх духовенство заявило себе представниками
Бога, але вони практикували релігію замість
послушенства до заповідей Божих, і таким чином вони зробили слово Боже безвартісним і
недіяльним відносно людей. (Маттея 15:1–9) У
цьому протизаконному напрямі цей народ предс
тавляв те, що нині знане як “християнство”.
Праведний народ, згідно обітниці Бога Єгови, є
царство або правительство з Ісусом Христом
єдиним помазаним як Головою і Правителем йо
го. Закон, який Бог дав Ізраїлю служив як щит і
охорона того народу від релігії Диявола і повинен був тримати їх на правій дорозі аж до приходу Христа, царя. (Галат 3:24) Бог вимагав від
них послушенства для того, щоб вони могли отримати охорону і благословення, і в цьому народ
Ізраїлю потерпів невдачу. Господь Бог посилав
своїх вірних пророків до ізраїльтян, щоб навчити і застерегти їх, що вони мусять тримати
себе відділеними від згубного впливу релігії, але
люди підпали під вплив Диявола і його агентів;
тому релігійні провідники Ізраїлю завжди перес
лідували вірних пророків, яких Бог посилав до
них, і тим пророкам вони чинили велике на
сильство. Певним є, що вони це робили на вимогу Диявола.
Вірні пророки повірили в Божу обітницю від
носно Його праведного правительства і що у
своїм часі Він встановить своє царство під Ме
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сією, і вони щиро віддавали себе послушенству
Богу і Його закону. Вони дуже бажали цього доброго і справедливого правительства, і вони не
дозволили нічому знищити їх віру або їх вірність
до нього. Через їх посвяту до Бога і Його праведного правительства під Месією, і через їх правдиве свідоцтво про Єгову і Його прийдешнє
царство, ті пророки терпіли велике насильство,
і вони запечатали їх свідоцтво своєю власною
кров’ю. Запис про тих вірних мужів є зазначений в одинадцятий голові до Жидів, де показано
Боже признання за їх вірність і їх готовність переносити насильство для того, щоб затримати
свою невинність до Бога.
Потім на землю прийшов Ісус, щоб здійснити
замір Бога Єгови, спершу викупити людство від
смерти, тоді вибрати спеціальних людей бути
свідками, встановити своє правительство, щоб
оправдати ім’я Єгови. Замість того, щоб ізраїль
тянам радо прийняти Ісуса, Його відкинули
релігійні провідники, недобре поводилися, перес
лідували і зневажали всі такі. Він дав до відома
людям, що Він єдиний Божий Помазанець, який
установить правительство справедливости і
принесе їм довгоочікуване благословення. Він
говорив правду. Коли питання було поставлене
Йому римським правителем про Його споріднення до Божого царства, Ісус відповів: “Я цар.
… Я на се родивсь і на се прийшов у світ, щоб
свідкувати правді. Кожен, хто від правди, слухає
мого голосу”. – Йоана 18:37
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Впродовж багатьох століть Диявол був невидимим правителем світу, і тому є зазначений в
Писаннях як “могучий” або “бог” цього лукавого світу. (2 Коринтян 4:4; Йоана 14:30) Ісус говорив своїм послідовникам, що вони будуть
терпіти насильство, як Він терпів, тому що вони
вірно свідчили людям про Боже праведне правительство. Отже до своїх учеників, і до всіх своїх
вірних послідовників, Ісус сказав: “Коли б із сві
та були, світ своє любив би; як же ви не з світа,
а я вибрав вас із світа, тим ненавидить вас світ.
Згадайте слово, що я сказав вам: Не більший слу
га пана свого. Коли мене гонили, і вас гонитимуть. Коли моє слово хоронили, і ваше хоронити
муть”. (Йоана 15:19,20) Таким чином Він відк
рив правило, яке є непорушне серед лукавих;
що вони будуть переслідувати кожного, хто є
вірний Богу. Згідно цьому пророчому вислову,
всі апостоли Ісуса Христа терпіли велике
насильство з рук релігійних людей. Вони були
арештовані і кинуті у в’язницю, биті різками, і
деякі з них перенесли насильницьку смерть,
тому що вони залишалися вірними Богу і проповідували людям про Боже царство праведности.
В ці останні дні є вірні чоловіки і жінки на
землі, які є повністю посвячені Богу і Його праведному правительству під Христом, і ті чоловіки і жінки тепер ходять по землі і повідомляють людей про Боже царство як єдиний спосіб
охорони і благословення для людства. По тій
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причині вони є названі у святім Писанні як
свідки Єгови, тому що Бог Єгова дав їм це ім’я.
(Ісаії 43:9–12) Ці вірні свідки Єгови тепер терплять велике противенство і насильство із–за їх
вірности в розказуванні правди про царство, яке
принесе полегшення і благословення людям.
Тисячі таких вірних свідків тепер страждають в
брудних в’язницях в Німеччині, і багато хто них
був підданий насильницькій смерті. В інших
краях, включаючи Америку, свідки Єгови терплять велике насильство, сидячи у в’язниці і биті
і іншим чином переносять недобре ставлення че
рез їх вірність в проповідуванню людям правди
про Божу милостиву провізію для них. Ці факти
є тут записані для того, щоб ви могли побачити
осторогу, що від часу Авеля аж до цього часу, всі
люди, які вірно служили Богу і Ісусу Христу, заз
навали переслідувань і великого насильства з
рук Божих ворогів.
НАСИЛЬНИКИ
Хто є ті переслідувачі? Диявол є злобним противником Божого царства і всіх, хто попирає те
царство. З цього слідує, що ті, хто переслідує і
жорстоко ставиться до послідовників Ісуса Хрис
та є агентами Диявола. Сатана–Диявол є автором релігії, тому що релігія противиться заповідям Всемогучого Бога. Ті, хто практикує
релігію є під впливом Сатани–Диявола, знають
вони про цей факт чи ні. Завважте цей беззапе
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речний факт: Що від часу організування першо
го народу під Нимродом і до теперішнього часу,
насильницькими переслідувачами добрих чоло
віків і жінок були і є релігіоністи, які практикують релігію і які заявляють, що служать Богу,
але котрі насправді служать Дияволу. Фарисеї
були релігійними провідниками народу Ізраїлю.
Вони прийняли традиції або вчення людські за
мість заповідей Божих, і вони практикували
релігію замість послушенства Божому закону.
(Маттея 15:1–7) Це була та сама релігійна товпа,
яка замислила позбавити життя Ісуса Христа, і
не раз спричиняла Його переслідування, і на
останку досягла успіху принісши смерть через
насильство.
До тих релігіоністів Ісус сказав: “Ви від отця
диявола”. (Йоана 8:42–44) Отже Ісус оголосив
правило, що Диявол використовує релігіоністів
як свій знаряд для переслідування інших. Потім
Ісус далі звертаючись до тих релігійних провід
ників, сказав: “Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! Що жерете доми вдовиць, й задля
виду довго молитесь; тим ще тяжчий приймете
осуд. …Горе вам, письменники та Фарисеї, лицеміри! Що подобитесь гробам побіленим, що
зверху являються гарними, в середині ж повні
кісток мертвих і всякої нечисти. … Сим же
свідкуєте самі на себе, що ви сини тих, що вбивали пророків. І ви доповнюйте міру батьків ваших. Змії, кодло гадюче, як утічете від суду пе-
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кольного? Тим же то ось я посилаю до вас пророків, і мудреців, і письменників, і одних з них
повбиваєте та порозпинаєте, а інших битимете
по школах ваших, та гонитимете від города в город, щоб упала на вас уся кров праведна, пролита на землі”. – Maттея 23:14,27,31–35
Римо–католицька гієрархія або релігійна організація провідничить у всіх релігіях на землі,
які є зазначені як “християнська релігія”.
Назва“християнська релігія” є неправильно
вжитий вираз, тому що це є проти Христа і
проти Бога. Ті релігійні провідники, подібно до
стародавних фарисеїв, заявляють, що є представниками Бога, але вони роблять точно так як
стародавні фарисеї в тому, що вони переслідують кожного, хто проголошує вістку Божу, так
як Він приказав відносно Ісуса Христа і Його
царства. Всякого часу це були релігіоністи, які
вдавалися до насильства проти правдивих Хрис
тиян, і тепер такі релігіоністи злобно переслідують свідків Єгови; і це вони роблять лише по
тій причині, що такі вірні свідки Єгови голосять
правду людям відносно Бога і Його царства, кот
ра то правда показує лукавство релігіоністів.
Ісус Христос є помазаним царем, якому Бог
Єгова дав всяку власть як в небі так і на землі, і
котрого Єгова встановив праведним Правителем світу. Тепер Ісус Христос, праведний цар,
прийшов і почав своє царювання серед ворогів,
тобто, коли Сатана і його товпа все ще є діяльні.
Вірні послідовники Ісуса Христа, які є свідками
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Єгови, згідно заповіді Бога Єгови, тепер йдуть
вперед від дому до дому, щоб проповідувати лю
дям добру новину про те, що царство небесне
прийшло, і що це царство принесе їм благословення, якого вони так довго жадали. Ця вість є
доброю новиною для всіх людей доброї волі,
тому що це означає кінець сатанському правлін
ню і безперестанне і вічне правління праведного
Ісуса Христа. Будучи сильним противником
Бога, Христа і Його царства, Сатана спонукує
своїх релігійних представників на землі злобно
противитися кожному і всім, хто має відношення і підтримує Боже царство під Ісусом Христом. Це він робить з ціллю доконати свій початковий хвалькуватий визов Богу Єгові відносно
того, хто володіє найвищою силою. Фактом є,
що релігіоністи є тими, хто призводить до переслідування свідків Єгови і це є остаточним доказом, що релігіоністи є агентами і представниками Сатани.
Ізраїльтяни, які були Божими завітуючими
людьми, впали тому, що вони не були вірні Богу
і звернулися до диявольської релігії. Цей народ
представляв тих, що є тепер знані як “християнство”, інакше кажучи народи, які практикують
релігію, і в яких римо–католицька гієрархія про
відничить і підтримується так званими “протес
тантами”. Те, що Ізраїль переходив разом з іншими народами, з якими Ізраїль мав стичність,
представляло типи, або пророчі образи, предс
казуючи, що мусить відбутися при кінці світу,
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де ми тепер знаходимось; про що є написано:
“Усе ж се прикладами сталося їм, прописано ж
на науку нашу, на котрих конець віку прийшов”. – 1 Коринтян 10:11
Ті обставини, які довгий час існували на землі,
є наведені яко підготовчий доказ відносно великої потвори, яка тепер загрожує всім народам
землі. Знаючи кінець від самого початку Бог
предвидів, що на землі появиться велика пот
вора, яка буде впливати на практикуючих
релігію і змусить їх цілковито і відкрито зверну
тись до Диявола. Ця потвора тепер появилася і
лякає всі народи. Ізраїльтяни, будучи завітуючими людьми Божими, представляли тих, котрі
сьогодні заявляють себе Божими почитателями.
Перший ізраїльський цар Саул був невірний і
був відкинений Господом Богом. Тому Саул
представляв лукавий клас тепер на землі який
каже, що поклоняється Богу але насправді служить Дияволу. Филистії були відкритими ворогами всіх, котрі були на стороні Бога. Армії
Ізраїлю і филистіїв стикалися одна з одною в
бою, щоб рішити питання верховенства або хто
повинен правити в землі Палестини. Там був
зроблений великий пророчий образ. Филистії
виставили великого великана або потвору на
ім’я Голіят, котрий кинув визов армії Ізраїля
проклинаючи Всемогучого Бога. Ніхто з армії
Ізраїля не мав відваги виступити проти Голіята.
(1 Самуїла 17:4–11) Хоча цар, разом з усім народом Ізраїлю, заявляв, що є на стороні Бога
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Єгови, їм бракувало віри в силу Всемогучого
Бога і вони боялися змагатися з тією потворою
або великаном у битві.
ВИКОНАННЯ
Виконання цого пророчого образу є таке, а
іменно: Питання щодо найвищости мусить бути
тепер рішене. Бог чи Диявол є всевишним? І хто
буде правити світом, Бог через Ісуса Христа,
Його помазаного царя, або Диявол через його
видимих представителів? Кому люди повинні
коритися, Богу чи видимим правителям цього
світу? Кожда особа мусить зробити свій вибір.
Починаючи з часу Едему питання найвищости
було як спірне питання. Це мало бути рішене у
своєму часі, і той назначений час тепер прийшов.
Апостоли Ісуса Христа були цілковито на стороні Бога Єгови, і вони відповіли на питання
відносно всевишности цими словами: “Більше
треба коритись Богу, ніж людям”. (Дії ап. 5:29)
По часі апостолів появилася католицька органі
зація; а пізніше виникла протестантська органі
зація; і котра то організація недавно припинила
протестувати проти неправдивого напряму ри
мо–католицької гієрархії. З ціллю ототожнення
і зручності такі організації тут є під виразом “релігіоністи”, і всіх тих релігіоністів представляв
невірний Саул, перший цар Ізраїлю. Це є добре
відомо, що впродовж багатьох століть релігіоніс
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ти дотримувалися вчення, що Бог є всевишній і
що закони, встановлені людьми або народами,
не можуть бути вищими від Божих законів. Багато хто в краях “християнства” визнавали за
кон Бога Єгови як найвищий і вищий за закон
чоловіка, але в цих останніх місяцях вони змінили свій напрям із–за страху.
Релігіоністи прийшли до висновку, що це є їх
виключне право управляти світом, і роблячи це,
вони мильно стверджують, що вони представляють Господа Бога. Вони відпали від Бога і
подібно до Саула стали невірними; але вони все
ще стверджують, що вони повинні управляти.
Така є амбіція римо–католицької гієрархії, і по
тій причині та організація запустила велику
кампанію, яку вони називають “Католицька
Акція”, яка намагається змусити все чесне католицьке населення підтримувати гієрархію. Рік
1914 зазначив початок світової війни, а також
зазначив час зведення на престіл Ісуса Христа
як царя світу, а також “війну в небі” між Хрис
том і Дияволом, в наслідок чого Диявол був скинений на землю. (Одкриття 12:1–12) Як сказано
в останньому тексті, Диявол знає, що його час
короткий до остаточного відвертого обрахунку.
Йому була потрібна власть потвори, щоб захис
тити його нечестиву справу на землі, і тому в
1917 там з’явився такий захисник в Росії у формі
тоталітарного або деспотичного правління під
назвою “комунізм” або “більшовизм”, і котре то
правління є повністю проти Бога і проти Божого
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царства, і яке ставить “державу” як найвищу і
вищу за Всемогучого Бога. Воно оголошує себе
проти всіх, що намагаються служити Богу, і вис
тупає проти усіх релігій і релігіоністів. Це деспо
тичне правління, знане як комунізм, не лише
виступає проти східної православної церковної
релігії, але і конфіскувало церковне майно і проголосило “державу” як найвищу. Отже релігіо
ністи стали дуже стривожені і бояться, що їх
амбіції управляти світом можуть потерпіти
невдачу. Союз народів був сформований і знаний як Ліга Народів, і римо–католицька гіє
рархія, провіднича релігія, вилізла на спину цієї
Ліги, і зробила це з надією управляти світом.
Гієрархія стверджує, що вона є церквою, але
фактично є політичною організацією. Через її
амбіції керувати гієрархія захоплює все, що забезпечило би їй можливість управляти. Потім
новочасний великан або велика потвора, яку
представляв велетень Голіят, була представлена в іншому вбранні, і цього разу під ім’ям фашизм, котрий виступав проти релігії і відмовлявся слухати релігіоністів, і такі релігіоністи,
боячись великана або потвори, зробили мир і
союз з фашистами. Фашизм ставить “державу”
вище за Бога Єгову і стверджує, що диктатор
“держава” є вища власть. З цим твердженням
релігіоністи погодилися. Голова релігійної організації, папа, не лише поступився фашизму,
але і став прибічником фашизму; і Mусоліні,
диктатор, став католиком; і що тепер той союз
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ставить державу або тоталітарне правління
вище за Бога і претендує на право держави організовувати всіх людей і змусити їх коритисячоловіку і не коритися Богу. Для подальшого
виконання його цілі, в році 1933 Диявол породив
ту саму потвору, точно представлену через Го
ліята, і на цей раз під іншим вбранням або предметом одягу, і назвав це “нацизмом” або націоналізмом, і встановив це правління в Німеччині,
яке також відмовляється слухати все, що є за
Богом Єговою і Його царем, Ісусом Христом, і
проти всіх, хто визнає ім’я Бога і Христа. Знову
релігіоністи, керовані римо–католицькою гіє
рархією, зробили союз з нацизмом, уклавши уго
ду з цією велетенською річчю, і релігіоністи
зробили так із–за страху втратити можливість
управляти. Знову релігіоністи відкрито показали опозицію до Бога і Його царства.
Сьогодні тоталітарні правління переважають
у всіх народів. Ця потворна річ є фанатичне
правління, яке забороняє невід’ємне право людей поклонятися Богу і відкрито кидає визов
Богу і Христу. Диктатори, які є релігіоністами,
наполягають на свавільному правлінні людьми.
Ця велика потвора, яка була представлена через
великана Голіята, викликала страх в усьому
“християнстві” і знищила свободу людей материкової Європи і швидко просуває свою власть
і контроль над усіма народами землі. Британсь
ка імперія поступово піддається цій потворі із–
за страху. В Сполучених Штатах Америки ця
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потвора, яка диктаторстким духом ставить державу вище за Бога, швидко просувається і свободи людей зникають. Обов’язкове витання
прапора і тому подібні церемонії є засобом або
кроком, щоб змусити всіх людей піддатися тоталітарному правлінню. Тепер організовуються
нацистські клуби і діють повсюди в Сполучених
Штатах і відкрито показують себе за фашизмом,
або потворним правлінням. В березні (1938
року) випуск журналу з назвою “Life, Життя”
з’являється картинка яка показує зустріч
нацистів, де американський прапор і свастика,
нацистський прапор, стоять поруч, і між цими
прапорами є картина Джорджа Вашінгтона; і
священник, який виступав з промовою на цій
зустрічі заявив, що Вашінгтон був фашистом.
Цей журнал опублікував таку картинку без коментаря або застереження американських людей, і таким чином це показує, що фашизм потайки наводняє Америку. Це є диявольська схе
ма, щоб виступати проти царства Божого під
Христом.
Комунізм, фашизм і нацизм, хоча і різні за
назвою, є однією і тією ж річчю, і вони всі проти
Бога і Його царства, і вони всі ставлять державу
наперед як вищу власть, і всі вони заперечують
Всемогучого Бога і карають тих, котрі бажають
служити Богу а не чоловіку. Релігіоністи тепер
відкрито підтримують такі тоталітарні або диктаторські правління, і таким чином релігіоністи
ставлять організацію чоловіка вище Бога Єго
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ви. Політичні правителі знають, що позиція, яку
тепер взяли релігіоністи, є нещира і лицемірна.
Релігіоністи бояться сказати хоча б слово проти
цього диктаторського правління, яке кидає вик
лик Всемогучому Богу, і таким чином релігіо
ністи показують свою невірність Богу і Його
царю. Люди доброї волі знаходяться в тяжкому
стані і не знають, що робити. Страх опанував
людьми кожного народу. Як військо Ізраїлю
стояло бездіяльним через страх перед филистієм
Голіятом, так тепер все “християнство” мовчить, боячись великої потвори тоталітаризму.
Хто є на стороні Бога Єгови і Його царя? Лише
ті, які люблять і служать Богу і котрі є готові коритися Богу скоріше ніж людським диктаторам,
які відмовляються бути послушними кожному
закону Всемогучого Бога. Свідки Єгови і їх співтовариші, Йонадаби, є єдиними людьми на зем
лі, які тепер сміло і без компромісу голосять про
Бога Єгову і Його царя, і тому що вони роблять
так, такі вірні свідки Господні стають предметом переслідування з рук релігіоністів і інших
фашистів. Вони терплять велике насильство із–
за їх вірности до Божого царства. Єгова приказує своїм свідкам тепер проголошувати про велику небезпеку і остерігати людей доброї волі
проти горя яке наближається, і звернути їх
увагу на єдиний можливий шлях втечі.
ПОТВОРА
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Ця потвора, яка тепер загрожує всім народам,
є тоталітарний уряд або правління диктаторів.
Римо–католицька гієрархія діє з міста Ватикан
як релігійна організація, але є фактично полі
тична організація, яка об’єдналася з фашистами
і нацистами, і намагається отримати контроль
над всіма народами землі.
Звідки прийшла ця потвора і чому вона тепер
появилася! Вона є дітищем Диявола породжена
ним для того, щоб зіпсувати світ і привести до
знищення. Його ціль є володіти або знищити.
Перше змагання його є володіти, але потерпів
ши в тім невдачу, він принесе знищення людям.
Вона вже дістала контроль над Європою і пробує захопити британську імперію і Сполучені
Штати Америки. Вона має своїх довірених
агентів в кожнім краю і в кожній стратегічній
позиції. У кожному відділі правительств вона
має своїх довірених людей. Майже у всіх столичних часописах вона помістила своїх довірених
агентів на важливих позиціях, які б пильнували,
щоб громадськість не отримала правди. Її священникам є приказано мандрувати на всіх пароплавах і там щоденно займатися своїм обманом.
У многих так званих “протестантських” церквах священники є католицькими єзуїтами, роблячи вигляд, що служать протестантам, однак в
дійсности ошукують довірливих і провадять їх у
фашистський табір. Її ціль є виразно виражена
католицьким священником Патріком O’Брає
ном, котрі то заявлення опубліковані 3 квітня
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виданням L'Aurora, у Філадельфії. З його слів я
на воджу слідуюче: “Ми гієрархія святої римської католицької церкви добре бачимо, що особи,
які входять до складу Верховного Суду Сполучених Штатів повинні слухати указів Президента і як що буде конечним, то ми змінимо,
виправимо або скасуємо теперішню Конституцію так, щоб Президент міг привести в життя
свою або радше нашу гуманну програму у всіх
сторонах людських прав, які були установлені
нашими святими римськими папами. …
“Хрест був посаджений на наших берегах доблесним, вірним римським католиком; ця земля
приналежить нам під кождим взглядом, досить
довго ми йшли на компроміс по кожному важливому питанню, зараз ми вимагаємо те, що є
дійсно наше і прагнемо мати її. Від тепер хто виражає протестантську єресь вважатиметься про
тестантським єретиком, як приписано нашим
канонічним законом”. Ось так можна бачити,
що її ціль є правити або знищити.
Її вдасться отримати контроль над народами
“християнства” а потім буде управляти всіма
людьми, забираючи від них свободу думки, свободу преси, свободу слова, і свободу поклоніння
Всемогучому Богу. Поклавши страх в уми людей та потвора буде управляти ними а тоді ті, що
становлять ту потвору, скажуть: “Ми маємо
мир і безпеку”. Вона буде старатися знищити
кождого правдивого Християнина, і тоді Гос
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подь буде діяти. Тепер, коли лукаві об’єднують
зусилля, щоб змусити замовкнути всіх тих, хто
намагається викривати їх лукаву роботу. Його
агенти говорять іншим: “Давайте ми не потуратимем тому, що буде ображати одне одного, але
давайте триматися добросусідства з політикою”.
Такі масні слова є крайньо обманні. Ця пот вора
прийшла на народи подібно до злодія вночі, і
відносно цього є написано в слові Божому: “Бо,
як говоритимуть: “Упокій і безпечність”, тоді
несподівано настигне на них погибель, як муки
на маючу в утробі, і не втічуть вони”. – 1 Солунян 5:3
Газети повністю обізнані про правдиву повно
ту висловлювань, які я тут зробив, і знають, що
гієрархія використовує погрози, щоб запобігти
публікації такої правди. Газети стверджують,
що публікують те, що є належними новинами,
але їх виправдання за відмову публікації цієї
правди є те, що це є спірним. Вони знають, що
таке твердження є фальшивим, тому що вони
публікують багато чого, що є спірне про інші
річі. Їх дійсна причина не публікувати цю осторогу для американських людей є також тому, що
вони бояться іноземної сили, керованою гієрар
хією, або тому, що вони становлять часть тієї
політичної релігійної організації. Через приховування цих життєво важливих правд від людей
громадська преса є невірною американським інтересам і зрадником американських людей і ставить себе проти Бога Єгови і Його царства.
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Ціла пророча драма поміщена в Біблії, де зроблений запис для користи людей тепер на землі.
Бог помазав Давида як царя над Ізраїлем, і Давид там представляв Ісуса Христа, справедливого Правителя світу. Давид побачив потвору
Голіята, котрий відмовлявся коритися Богу і залякував Божих вибраних людей, так і тепер,
релігійно–політична потвора кидає визов Богу і
гнобить всіх людей доброї волі. Давид зголосився битися з потворою; і таким чином Єгова
предсказав свій замір знищити новочасну пот
вору. Озброївшись пращею і гладенькими камін
цями, представляючи представителів царства
під Христом, Давид зустрічає потвору, яка була
озброєна мечем, списом і щитом. “А Давид
відказує филистієві: Ти йдеш на мене з мечем,
списом і щитом, я ж ійду на тебе в ім’я Господа
Саваота, в ім’я Бога військ ізраїльських, що ти
зневажав. У сей день оддасть тебе Господь мені
в руки, і я вбю тебе й відсічу тобі голову, і передам ще сьогодні трупа твого й трупи филистійського війська птаству під небесами і
звірям земним, і зрозуміє вся земля, що є Бог ув
Ізраїлі. І взнає ввесь сей збір, що не мечем та
списом спасає Господь, бо се війна Господня, і
він оддасть вас нам у руки. (1 Самуїла 17:45–47)
Отже Бог предсказав, що повинно невдовзі
відбутися в Армагедоні.
Нині Господь Ісус Христос, позатипічний Да
вид, справедливий цар і Правитель світу, діючи
через своїх вірних свідків, так само говорить до
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Диявола і його релігійних потворних диктаторів
і представників тепер на землі. Божий помазаник вбив великана Голіята, і тепер прийшов
час, коли Божий помазаний цар, Ісус Христос,
вб’є потвору, котра гнобить людство. Христос і
Його небесне воїнство повністю знищить всіх
ворогів Божих, включаючи тих, котрі переслідують Його вірних слуг.
Релігіоністи добровільно стали невід’ємною
частю тоталітарного правління, і вони визнають релігійних диктаторів як “вищі власти”,
вищих за Бога і Христа, і таким чином релігіо
ністи показали себе проти царства Божого. Вони
зайшли надто далеко, щоб коли–небудь навернутися, і їх політичні союзники знають це. Вони
таким чином відкинули Ісуса Христа, царя
Єгови, так як Божий пророк предсказав, і тому
такі релігіоністи будуть повністю знищені.
Релігіоністи мильно стверджують, що вони
представляють Бога як будівничі світу, але
відкинули Христа царя, і відносно цього Господь каже: “ Камінь, що відкинули будівничі,
сей стався головою угла”. – Маттея 21:42,
Псальма 118:22
Релігіоністи вважали за краще поступитися тоталітарному диктаторському правлінню з наді
єю помістити себе в сідло, але їх надія щодо царства і правління людьми назавжди зруйнована.
Як Господь сказав фарисеям, так Він тепер каже
релігіоністам, якими керує католицька гієрар
хія: “Тому … відніметься од вас царство Боже, й
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дасться народові, що робитиме овощі його. І хто
впаде на сей камінь, розібється; на кого ж він
упаде, роздавить того”. Маттея 21:43,44

БЕЗПЕКА
Де тепер люди можуть знайти прибіжище і безпеку? Лише єдине місце охорони і безпеки є під
Ісусом Христом, царем праведности, і Божий
день прийшов, коли Він рішить назавжди питання всевишности, знищивши Диявола і всіх
його прибічників і кождий слід його організації.
Як Давид боровся з великаном Голіятом і вбив
ту потвору, так тепер Ісус Христос, позатипічний Давид, як Екзекутор Єгови, стратить Сатану і всю його організацію. Це назавжди
рішить питання всевишности, покладе кінець
насильству, і всі тоді будуть знати, що Єгова є
Бог і Христос є цар і що лише вони є “вищі влас
ти”. (Римлян 13:1) Усі особи, які отримають
життя, мусять коритися Богу і Христу. Бог
Єгова приказує своїм свідкам тепер нести цю
вість остороги до людей, щоб люди доброї волі
могли знайти дорогу до втечі і єдиний спосіб спа
сення.
Це є ясним для всіх людей, що релігія, по
літика й торговці майном і людською кровю
злучили сили, щоб володіти світом при помочи
насильства, і всі ті сили зневажають Бога і Хрис
та, Його царя. Вони захопили Німеччину, Авст
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рію і Італію, знищили Абіссінію і Іспанію, і провадять несправедливу війну в Китаї. Тому, що
свідки Єгови вірно слідують по стопах Ісуса
Христа, і згідно заповідей Божих проголошують
правду перед людьми, і таким чином повідомляють їх про Божий замір, їх жорстоко переслідують і є піддані великому насильству з рук земних представників Сатани. Те потворне об’єднання релігійно–політичних диктаторів пред’являє право управляти на місці і замість Христа.
Тому воно стоїть там, де не повинно стояти, і
Господь говорить людям, що тепер настав час
для них приймити осторогу і втекти до Божого
царства під Христом, як єдине місце безпеки.
(Маттея 24:15, 16) Час є близько, коли Бог через
Христа знищить можних противників і запровадить мир для людей. Настав Божий час для
Нього, щоб ужити своєї сили на користь тих, хто
поклоняється Йому в дусі і правді. Отже Він говорить пригнобленим: “Нехай судить народ
твій по справедливості, і бідних твоїх по правді.
Гори (царство Боже під Христом) і підгіря даватимуть блага людям, ... Нехай він судить правду
пригнобленим людям; нехай спасає дітей бідолашного, а гнобителя нехай він розтопче”. –
Псальма 72:2–4
Тепер є очевидним для всіх людей, які думають
тверезо, що релігія і релігіоністи піддалися спокусливому впливу Сатани і впали, зробивши
відкритий союз з диктаторським правлінням тоталітаризму, і та новочасна потвора, представ

ОСТОРОГА

59

лена Голіятом, кидає виклик Всемогучому Богу
і Його царству. Та нечиста злука продукує зло
через ухвалення несправедливих законів супро
ти Божого закону і з великою силою насильно
старається впровадити в життя такі закони
проти правдивих послідувателів Ісуса Христа і
змусити їх зректися Всемогучого Бога. –
Псальма 94:20
Релігіоністи, боячись втратити їх можливість
управляти, готові відкрито відкинути Бога і
Його царя і об’єднати сили з великим противником Бога. Вони отримають свою винагороду. Це
є день пімсти і оправдання Бога Єгови, і ми
маємо повну віру в Боже заявлення, що все, що
противиться Йому і Його царству повинно і впа
де в битві Армагедон. Ця битва зачнеться з повного знищення релігіоністів і релігійних прибічників, після чого скоро послідує знищення всіх
інших ворогів Божих. Дію Господа в знищенню
Його противників не можна класифікувати як
злобний акт насильства, в чому напримір диктатори мають задоволення, але це буде виконанням Божого присуду проти всіх беззаконних.
Лише ті, хто любить справедливість, втечуть, як
про це написано: “Господь хоронить всіх, що
люблять його, а беззаконних погубляє”. (Псаль
ма 145:20) Всі люди, які люблять те, що є праве,
тепер звернуть увагу на осторогу Господню і
стануть твердо по стороні Бога Єгови і Його
царства під Христом, що є єдиним місцем втечі і
повної безпеки.
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Свідки Єгови є цілковито і непохитно посвячені Богу і Його царству. Вони є абсолютно неш
кідливі, тому що вони нікому не роблять шкоди.
Вони охоче коряться кождому закону краю, що
є в гармонії з Божим законом, але вони будуть
скоріше коритися Богу а не чоловіку.
(По завершенню промови була одноголосно
прийнята наступна Декларація)
Ми заявляємо нашу цілковиту посвяту Богу
Єгові і Його царю, Ісусу Христу, і тому ми знаходимось в сталім противенстві до новочасної пот
вори, представленої через Голіята, і котра тепер
появилася на землі під вбранням і назвою комунізму, фашизму і нацизму, і ми заявляєм
слухатися Бога а не чоловіка або людських диктаторів.
Ми не є проти будь–якої особи чи групи людей
із–за їх віри або релігійного переконання, і ми
стоїмо за тим, що не повинно бути обмеження в
правах проти кого–небудь. Ми признаємо, що є
мільйони щирих людей в “католицькому населенню” і інших організаціях, які є утримувані в
незнанню правди і є ув’язнені в наслідок несправедливого старання гієрархії, яка оперує з Ватикану. Ми заявляємо наше стале противенство до
будь–якої організації, яка вживає ім’я Бога і
Христа, щоб позбавити людей їх свобод. Ми
стоїмо за цілковиту свободу мови і свободу почитання Всемогучого Бога.
Ми рішуче протестуємо проти жорстокого переслідування Християн, яке чиниться гієрар
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хією і фашистами в Німеччині, Сполучених
Штатах і інших частях землі.
Ми протестуємо проти свавільного змагання
римо–католицької гєрархії і фашистів перешкод
жати людям слухати правду і котрі уживають
бойкот, погроз і примусових методів щоб доконати тієї цілі.
Практикування римо–католицькою гєрархією
у спонукуванні своїх священників або агентів
рухатися на пароплавах і в людних місцях
щоденно виконувати Бога–зневажаючий обман
і політичні махінації в ім’я Бога і Христа, що є
наругою загалу людей і зневагою Божого святого імени. Пароплавні компанії, що співпра
цюють з ними, постійно оголошують в своїх суднових часописах такі дії або послуги, і дозволяють на такий чин в людних місцях на своїх пароплавах за винятком всіх інших, це є несправедливе обмеження в правах проти інших подорожуючих, і проти всякої такої дії ми рішуче
протестуємо.
Ми вважаємо, що честь імені Єгови і загальний добробут людей далеко переважає важність
будь–якої організації і ми доводимо до відома
всіх людей, щоб вони були обізнані відносно
правди яка поміщена в слові Божім, Біблії, і щоб
вони шукали справедливости і смирности і охо
рони під Христом царем, який в цій годині світової небезпеки є лише єдине місце безпеченства.
Ми заявляємо наше непохитне підданство Богу
Єгові і Його царству під Ісусом Христом.
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“Хто ж остерігся, той урятував життє своє. – Езекиїла
33:5
ВИ СТАЛИ ОСТЕРЕЖЕНІ, читаючи попередні сторінки цієї брошури. Як ви приймете цю осторогу, ТЕПЕР
СПРАВА ЗА ВАМИ. Щоб врятувати своє життя, коли
Армагедон прийде, прийміть Богом дану пораду, як повище зазначено!
“Вартовик … остережи їх від мене”. – Езекиїла 33:7
Цей приказ Товариство Вартової Башти старається
виконати вірно несучи всім людям, що мають “вухо до
слухання”, слідуючі книги судді Рутерфорда:
ГАРФА БОЖА
ОПРАВДАННЯ (3 томи)
ПРИМИРЕННЯ
СВІТЛО (2 томи)
ВИЗВОЛЕННЯ
СХОРОНЕННЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИГОТОВЛЕННЯ
ПРОРОЦТВО
ЄГОВА
СОТВОРЕННЯ
БОГАТСТВО
ВОРОГИ
Гарно оправлені не говорячи вже про їх неоціненний
зміст; оправлені в тканину з відтиснутими назвами золотистого кольору, ілюстровані кольровими малюнками, кажда містить 352 сторінки або й більше і індекс.
Надсилається поштою після оплати на будь–який адрес, за внесення $ 4.00, всі шістнадцять книг; за $1.00,
будь–яких чотири; 25.ц, будь–яка одна. Для безкоштовної ілюстрованої брошури і стислого перегляду цих і всіх
публікацій судді Рутерфорда, пишіть:
THE WATCHTOWER 117 Adamc St. Brooklyn H. Y.
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