ДУХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ від іноземної влади все ще живе!
Кількох людей, натхненних свободою, чесністю, простою мовою і справжнім суспільним інтересом, все ще мають хоробрість виступати і показувати той дух, який до недавнього часу
тримав демократичні країни вільними.
Кожний, хто 25 червня 1939 року прослухав, чи то безпосередньо на світовій конвенції чи при помочи телеграфу або радіо, промову “Правительство і мир” повинен, будучи чесним
з самим собою, визнати неупереджено, що такий представитель як суддя Рутерфорд в своїм ділі і висловлюванні є надзвичайно необхідний у цей небезпечний час.
Ваш справжній друг говорить відверто, без лицемірства. У
ваших інтересах він попереджає про приховування небезпеки
і сміливо вказує на прихованого ворога, їх методи та заходи,
які позбавлять вас життя, свободи, власності та щастя. Суддя
Ретерфорд доводить себе як друга для вас. Ви зрозумієте це,
прочитавши його виступ, представлений у цій книзі. Більше
75 радіостанцій передавали його з міста Нью-Йорк. Усі разом
почули його в більш ніж 30 містах Великобританії, Канади,
Гаваїв, Австралії, Індії та Америки завдяки телефонним лініям зв’язку прокладених з Нью-Йорка.
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юди доброї волі по відношенню до Творця прагнуть жити під правительством миру, яке буде
справедливо правити задля загального блага. Не
може бути тривалого миру без справедливого та праведного правительства. Не може бути справедливого
і праведного правительства без миру. Несовершенні
люди не змогли установити таке правительство.
Тепер в кожнім народі є багато дискусій про те, яке
правительство повинне залишитися, чи потрібно змі
нити форму правління, або поступитися системі, яка
свавільно загрожує організувати і керувати всіма
людьми. Із цього обов’язково виникає питання відносно збереження миру і запобіганню війни. Багато
правительств суперечать один одному, і весь світ перебуває в стані відчаю і страждань.
Нічого доброго не могло прийти від насмішки над
людьми. Ніхто не може навести джерела, в якому я
публічно підтримував насміхання над будь–якою
особою. Чесна критика теорій, що проводиться і підтримується людьми, завжди вважалася належною і
часто корисною. Люди доброї волі є розсудливими.
Вони будуть зважувати на кожен запропонований
аргумент, а потім вирішувати кожен для себе. Я не
маю на меті боротися проти кого–небудь із–за раси,
національности, релігійної приналежности або кольору шкіри. Я проти несправедливости і лицемірст
ва. Моя ціль є добра для всіх.
Щоб досягти справедливого висновку, кожен має
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бути ознайомлений з фактами. Я хочу навести ті фак
ти, стосовно яких у жадної справедливої людини не
може виникнути сумніву до кінця, щоб люди могли
побачити, що є спосіб полегшення від світового горя.
Протягом багатьох століть щирі люди робили всі
можливі старання для формування та підтримки
правительства миру і справедливости. Але їх старання не принесли бажаних наслідків. З огляду на
це, розсудливі люди обов’язково задають питання:
Чи будуть народи продовжувати розділятись в нерів
ности один з одним, або буде встановлене прави
тельство вільне від війни і яке буде правити по справедливости?
Людські теорії не можуть дати правильну відповідь
на це питання, але правильну відповідь можна знай
ти в інших місцях. Всі праведні повноваження правительства походять від Всемогучого Бога, який є
звершеним і не робить помилок. Тому ТЕОКРАТІЯ
є єдиним правительством, яке може дати бажані результати. В доказ цього я не подаю льюдські теорії, а
історичні досвідчення людей і правительств, розглянутих у світлі надійного слова Божого.
ТЕОКРАТІЯ є правительством народів на землі,
яке буде правити під безпосереднім керівництвом
Всемогучого Бога. Обов’язково таке правительство
буде досконале і праведне. Чоловік є сотворінням Божим, і чоловік був сотворений для землі, і земля сотворена для чоловіка. (Ісаії 45:12,18) Мудрий чоловік
глядить на Творця за правильним керівництвом.
Це була ТЕОКРАТІЯ яку проголосив Ісус, і про кот

4

ПРАВИТЕЛЬСТВО І МИР

ру Він навчав своїх послідовників молитися Богу:
“Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя,
як на небі, так і на землї”. Протягом дев’ятнадцяти
століть Християни продовжували щиро молитися
цією молитвою. Це є доказом того, що уряди землі
управлялись і зараз управляються згідно людських
теорій і земної мудрості. У цій годині світового горя
я запитую, який народ на землі бажає Божого правительства, за яке Ісус навчав своїх послідовників молитися? Правильна відповідь: Жаден! Я закликаю
тверезо думаючих людей тепер приділити неуперед
жену увагу до фактів, які підтверджуються як Писанням, так і світовою історією.
Перший закон, який був даний совершенному чоловіку в Едемі не був політичним законом, а ТЕОК
РАТИЧНИМ законом. (1 Мойсея 2:16,17) Переступ
лення цього закону чоловіком заклало основу і приз
вело до страшних обставин, які тепер розповсюдились по цілому світі. Шістнадцять століть після видання цього закону насильство наповнювало землю,
і не було миру.
Цей стан виник через відмову живих сотворінь коритися ТЕОКРАТИЧНОМУ правительству, і наслідком було знищення усього живого, лише окрімвосьми осіб, які були послушні Богу. (1 Мойсея, голова 6 і 7) Теперішні обставини є паралельні тим, що
передували перед потопом. Подібний наслідок можна ожидати і в теперішньому світі.
Зараз після потопу першим організованим урядом
було тоталітарне правління з Нимродом як диктато
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ром. Цей уряд був організований всупереч Богу. Це
була злука релігії і держави, яка в теперішньому часі
називається “злукою церкви і держави”. Правитель
Нимрод возвеличив себе і змусив народ шанувати і
витати його як могучого і величнішого від Всемогучого Бога. (1 Мойсея 10:8–10) Під його правлінням
люди забули Бога.
Після смерті Нимрода його обожнювали і послідовники називали його “батьком богів”. З цього можна
бачити, що уряд Нимрода був витвором Сатани, противника Всемогучого Бога. Диктаторський уряд
Нимрода був проти миру. Він провадив завойовницькі війни, організовував людей так, щоб тримати їх
у стані страху. Він навіть запровадив програму громадських робіт з будівництва релігійної вавилонської вежі та інших споруд, але робота Нимрода потерпіла знищення. – 1 Мойсея 11:1–9
У Нимрода були послідовники, і в різних частях
світу були створені суперники у вигляді тоталітарних урядів, уряди яких продовжували вести завойов
ницькі війни і відбирали у людей мир. Авраам, якого
Бог назвав своїм “другом”, втік від політичного і релігійного уряду Вавилона, покладаючи надію на
ТЕОКРАТИЧНЕ правительство, яке, за обітницею
Бога, мало прийти в далекій будуччині. З того часу
всі вірні пророки і Божі слуги тримали себе осторонь
від політичних і релігійних урядів землі і, як це зазначено в Жидів одинадцята голова, вони “визнавали, що вони чужениці і захожі на землі”, надіючись
і ожидаючи на ТЕОКРАТИЧНЕ правительство Ме
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сії. Через їх віру і послушенство до Бога ці вірні мужі
були переслідувані до смерті, і про є них написано:
“Котрих не був достоєн сьвіт”.
Бог вперше відкрив своє ім'я “Єгова” Мойсею, і це
ім’я “Єгова” означає Його замір відносно Його людей. З потомками Авраама Бог Єгова встановив типічну теократію, тобто невеликий взірець свого дійс
ного правительства, яке буде установлене в будуччині. З того часу Він вживав цих людей, щоб робити
пророчі образи або драми, що зображують розвиток
Його дійсного правительства. Через фізичні факти,
які Він тепер перепроваджує, Він виясняє значіння
цих пророчих драм. Мойсей був видимим представником Єгови і був вжитий як тип або образ Христа
Месії, якого Бог обіцяв зробити Правителем ТЕОК
РАТІЇ.
Щоб охоронити своїх типічних людей від релігії,
Єгова дав ізраїльтянам свій закон, який забороняв
їм поклонятися або приписувати спасення або охорону будь–якому сотворінню або річі. (2 Мойсея 20:
2–5) Після цього ізраїльтяни підпали під вплив духовенства і релігії, порушуючи Божий закон, і просили
царя з людей, і що вони будуть шанувати і служити
чоловіку. Відносно цього Єгова сказав своєму пророку Самуїлові: “Мене викинули, щоб я не царював
над ними”. (1 Самуїла 8:4–8) Релігія яку прийняли і
практикували ізраїльтяни зруйнувала те типічне
правительство і народ пішов в забуття.
Їх храм, який був названий ім’ям Єгови, став комер
ційним “вертепом розбійників”. (Єрамії 7:11; Луки
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19:46) Потім прийшов Ісус, Правитель, призначений
для великої ТЕОКРАТІЇ. Ісус одверто сказав провідникам Ізраїлю, що вони прийняли релігійні традиції
людей і покинули Бога Єгову. (Маттея 15:1–9) Ці
провідники відмовились від ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства і проголосували за тоталітарне правління, представлене поганським Тиберієм Цезарем,
впродовж деспотичного правління якого державний
злочин або велика зрада проти земного правителя
вперше було визнано злочином, що карається смерт
ною карою. Через свою вірність Богу Єгові, Великому ТЕОКРАТУ, і через свою смілість говорити людям, що релігія – це сітка Диявола, і що царство Боже
було їх єдиною надією, Ісус був фальшиво звинувачений у злочині державної зради і був розп’ятий. Це
були релігіоністи, котрі звинуватили Його і давали
лжесвідчення на підтримку цього. Це були ті ж релігійні провідники, які намагалися приховати той
факт, що Всемогучий Бог підняв Ісуса з мертвих.
Воскресення Ісуса і Його вивисшення до неба не зазначило початку ТЕОКРАТИЧНОГО правительст
ва на землі. Воно мало ожидати Богом назначеного
часу. (Псальма 110:1; Жидів 10:12,13) По тій причині
ТЕОКРАТИЧНЕ правительство розвивалось протягом останніх дев’ятнадцяти століть лише відносно
Християн, які повністю посв’ятили себе Богу та Ісу
су Христу і становлять Божу організацію на землі.
Отже Писання в посланні до Римлян 13:1 і 1 Петра
2:13,14 відносно “вищих властей” і “правителів” не
відносяться до ніяких політичних правителів світу,
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але відносяться лише до Християнської організації,
якої Ісус Христос є головою.
Християнство ніколи не було популярним у цьому
світі. Християни були зневажені і знехтувані релігійними правителями. Однак те, що називається “хрис
тиянська релігія”, користується популярністю серед
світових правителів, а її провідників шанують і вих
валяють люди більше, ніж будь–який інший клас
людей під сонцем. Причина є в тому, що люди змушені були вважати, що Християнство і релігія є одна
і та сама річ, тоді як правдою і фактом є те, що релігія колись була і залишається сильним противником
ТЕОКРАТИЧНОГО правительства, а отже проти
Христа. На нинішний день не існує жадної релігійної
організації, яка сміло підтримує і захищає царство
Боже під Христом як надію для людства і як засіб від
людських бід. Я не кажу це з метою насмішки або
щоб зашкодити людям, але тому, що це факт. Людям
потрібно сказати, що релігія є підступною схемою
Диявола, щоб обдурити і відвернути їх від Бога, і це
знання необхідне, щоб вони могли втекти від релігії
і служити Богу і Христу царю. Якби політичні правителі народів нині знали і оціняли той факт, вони б
не казали в цій годині небезпеки те, що вони кажуть:
“Нам потрібно більше релігії”; але вони б сказали:
Те що нам треба – це звернутися до Бога і Його царя,
Ісуса Христа, і дотримуватись Його закону.
Чому не може Християнин розказувати про беззаперечні факти, які записані в святій і світській істо
рії, що мають відношення до теперішніх нещасних
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обставин, і за те бути звинуваченим як фанатик,
неук і самозваний вияснитель Писання? Це тому, що
релігіоністи, які таким чином звинувачують Християн, не мають відповіді на факти або Писання і змушені вдаватися до зловживань, щоб зробити замішання між людьми і тримати своїх прихожан в підданстві.
З приводу того тіла Християн, яке Бог назвав “свідками Єгови”, дозвольте мені сказати, що ні їх вчен
ня, ні відсутність світської освіти, ні їх добра слава,
ні погана світська слава серед людей не мають нічого спільного з розглянутим питанням. Вість, яку
вони несуть до людей, не є вістю будь–якого чловіка.
Вони не йдуть за ніяким земним провідником, бо
вони його не мають.
Вони не є культом або сектою. Ісус Христос є їх провідником, вони цілковито посв’ячені Богу і Його
царству, і їх єдина робота – сказати людям правду,
як це є записано в Біблії, вони є послушні віддаючи
честь Богу а не людям. Якщо на шляху народів є велика яма катастрофи, то як люди зможуть уникнути
цього, якщо не дізнаються про це? Люди, які вважають себе великими і важливими, і які отримують похвалу і шану від других людей, цілком не можуть інформувати людей про ті річі, про які вони повинні
знати.Нема жадного прикладу в історії, в якому людина через своє світське вчення або мудрість або через свою високу славу серед людей була коли–небудь
вибрана Господом і признана для будь–яких цілей.
Противно, в святому Писанні є написано про тих,
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кого Бог вживає, щоб повідомити людей про свій замір, що “незначне світу і погорджене вибрав Бог,
щоб не величалось ніяке тіло перед Ним”. (1 Коринтян 1:20–29) Нехай всі, котрі бажають шанувати і
поклонятися людям роблять так. Християни шанують і поклоняються Богу і Христу.
Ціль справедливого правительства, як це є проголошено Конституцією Сполучених Штатів, полягає
в тому, щоб “гарантувати внутрішній спокій”. На
землі ніколи не було релігійної або політичної організації яка б створила правительство, котре “гарантує внутрішній спокій”; ніколи не було правительст
ва, яке дало би людям довготриваючий мир; нема
підстави вважати, що людські сотворіння можуть
установити таке правительство, тому що вони противились і продовжують противитись Божому закону.
ЗАМІНА
Провіднича релігійна інститутуція світу, яка ділає
через головного провідника, намагалася пристосувати ТЕОКРАТИЧНЕ або небесне правительство не
лише до релігійних організацій, але і до політичних і
комерційних організацій, і це було зроблено через
неправильне вживання Писання. Може бути тільки
ОДНЕ ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО Бога
Єгови, під провідництвом Ісуса Христа, царя. Будь–
яке намагання диктаторів і так званих “демократій”
управляти народами, в яких провідник релігійної ор
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ганізації займає високу позицію і заявляє, що він
представляє Всемогучого Бога, є фальшем і брехнею,
отже є ошуством і пасткою, в яку люди попадають і
терплять. Таке правительство не може принести
миру для світа. Протягом багатьох століть люди сформували те, що називається “злукою церкви і держави” або, як це можна краще назвати, “злука релігії
і держави”, визнаючи релігійного голову вищим; і
було висунуто твердження, що таке релігійно–політичне правління може і буде сприяти встановленню
світового миру. Факти показують щось протилежне.
Чи була така підроблена теократія благословенням
для народу і забезпечила мир для людей? Нехай жадна чесна людина не звинувачує мене в фанатизмі,
тому що я наводжу історичні факти на цю тему і цитую з офіційної релігійної енциклопедії (том 3, стор.
615). У 800 році н.е. голова світової релігійної організації коронував Карла І Великого (Карла Великого)
як імператора священної римської імперії. Щодо коронації Карла Великого, в католицькій енциклопедії
(том 3) сказано: “Він не зобов’язаний своїм піднесенням завоюванню Риму, ані будь–якій дії римського
сенату ..., і навіть не... горожанам Риму, а папі, який
здійснював моральне панування у західному християнстві на вищому рівні якого та доба широко визнавала”. Звичайно, це смілива і виразна заява про те,
що релігія і голова релігії є вищою і вище політичних
правителів. Через тисячу років Наполеон перевернув це релігійне верховенство і тимчасове панування релігійного провідника. У 1929 році римська
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політична сила відновила тимчасову власть цього
релігійного діяча. Чи забудуть люди тисячолітню історію від Карла до Наполеона, коли існував союз
держави з релігією у сідлі? Чи принесло це людям
мир і добробут? Чи була ця так звана “теократія”
дійсна чи підроблена? Незважаючи на те, що останнім часом історія багатьох століть була підроблена,
щоб приховати від людей факти, в яких все ще є дос
татньо інформації, щоб інформувати всіх, хто хоче
знати, що такий союз релігії і держави приніс лише
війну і боротьбу впродовж тисяч років і окропив зем
лю людською кров’ю.
Сьогодні, коли світові надзвичайно потрібен мир,
народи не роблять ніяких старань для досягнення
дійсного миру. Я стверджую, що дійсний лік і єдину
надію світу на мир тепер свідомо обходять і відкрито
противляться провідничі релігійні та політичні організації на землі. Злука релігії і держави або “держави і церкви” ніколи не принесла миру і добробуту,
а противно, принела ворожнечу, війну і бідність. Чи
буде народ Америки і інших демократій робити ще
одну спробу з такою злукою релігії і держави, щоб довести, що вона зможе рішити теперішні труднощі, і
чи отримають народи користь від минулих досвідчень? Ліга Народів не змогла досягти визначеної
мети. Нині диктатори глузують з демократій і називають таку систему власти “зіпсованою” річчю. Диктатори і релігіоністи тепер ділають разом, і так
звані “демократії” дозволяють затягнути всі народи
в табір диктаторів, і всі без жадного винятку є проти
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царства Божого під Христом.
Як доказ того, що злука релігії і держави або “церк
ви і держави” не приводить до миру і ніколи не може
забезпечити мир, я наводжу ці факти. У 1929 році релігія знов піднялася до високої позиції, і майже всі
народи визнали той факт. Папа оголосив 1933 рік
“святим роком”, і продовжив його до 1934 року, оголосивши в той час надію, наблизити “золоті потоки
миру і добробуту для народів”. Чи настав мир і добробут в наслідок цього? Ні, але навіть противно.
Саме так званий “святий рік” бачив, як нацистський
диктатор допустив безладдя в Німеччині. Скоро піс
ля цього відбулася несправедлива війна на безпорад
ній Ефіопії; бунт і страшна війна в Іспанії, очолювана визнаним релігіоністом, в якій сотні тисяч людей були вбиті; також японське вторгнення до Китаю; а потім захоплення Австрії; потім насильство
над Чехословаччиною і незаконне захоплення Албанії; і все це з метою пограбування жидів і неправомір
не захоплення територій; і це є ознакою великої підготовки для коли–небудь знаної війни. У всіх цих річах релігія і держава діють разом. Релігіоністи нині
славлять і вихваляють диктаторів і воєнних начальників, які, порушуючи віковічну угоду Божу, пролили багато невинної людської крові. Диктаторів,
які нарушують світовий мир, шанують і вихваляють
релігіоністи.
Пуритани втекли від релігійного переслідування в
Європі і оселилися в Новій Англії з надією, що там
вони можуть поклонятися Богу і бути вільними від
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релігійного і політичного втручання. У цім краю злу
ка релігії і політики в даний час створила великі
зміни. У Новій Англії переслідування Християн
знову вийшло наперед. Католицький телеграфний
реєстр Цинциннаті, 28 квітня 1939 року, цитує видат
ного католицького монсеньора Метью Сміта наступ
ним чином: “Старковий пуританізм нині більше не
контролює Бостон, бо він став католицьким містом,
одним з найбільших у світі ... . Те, що сталося в Новій
Англії, знову станеться. … скрізь в Сполучених Шта
тах”. Це виражене бажання релігії правити, організовувати і контролювати людей.
Тепер голова релігійного світу пропонує себе народам як посередник миру, закликаючи релігійне населення “возносити спеціальні молитви (не Всемогучо
му Богу, але), (взивати до жінки) святої діви” задля
миру між народами, а преса оголошує про те, що дик
татори підтвердили папі свою готовність рухатись у
тому напрямі. Завважте будь ласка, що тепер всі народи є під управлінням чоловіка з релігією на верху,
і всі проти ТЕОКРАТІЇ Єгови під Ісусом Христом.
Зверніть увагу на цей подадьший і без–заперечний
факт: Що це не є боротьба між католиками і протестантами; це не фашизм або комунізм проти демократій; але проблема полягає в тому, що правління чоловіка під керівництвом Сатани є проти ТЕОКРАТІЇ
під Ісусом Христом. Це релігія і держава проти Хрис
та і Його царства. Немає середнього грунту, тому що
Ісус з натиском говорить: “Хто не зо мною, той проти
мене”. (Луки 11:23) Диктатори відкрито зневажають
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Єгову і Ісуса Христа, і ніхто з народів на землі не голосить про Єгову і Його царство під Христом. Ці фак
ти не можуть бути заперечені. Ніхто не є за ТЕОКРАТИЧНИМ правительством, але всі проти прави
тельства Ісуса Христа.
Замість того, щоб засуджувати Християн, які доводять ці факти до уваги людей, чому б не розглянути
такі факти спокійно? Неправдиве висвітлення не
може принести ніяким людям користи, але принесе
значну шкоду кожному. Тепер народи землі розділяються на два табори: Один за Христа і Його царство,
а інший проти Христа і Його царства. Посли миру з
між народів поспішають від одного народу до другого з ціллю підтримувати мир, але їх старання не
помагають нікому, а народи знаходяться у великому
відчаю і горю. Єгова предвидів теперішні обставини
і говорить про таких послів миру: “Посли примирні
гірко плачуть”. (Ісаії 33:7) Чому? Єгова відповідає в
Єремії 8:11, що вони викрикують: “Мир, мир!” “А
мира нема”. Між великою ТЕОКРАТІЄЮ і підробкою не може бути миру, тому що така підробка є “гидотою спустошення”. (Маттея 24:15) Бог предвидів
послів тих народів, які думають встановити мир, і
які говорять у відчаї: “Дожидаємо ратунку, а нема
нїчого доброго, – одужання, а перед очима погибель”.
(Єремії 8:15) Ці пророчі слова добре описують народи, де існує злука релігії і держави.
Це не час миру між Богом Єговою і підробкою, що
ділає в Його ім’я, і яка становить “гидоту спустошен
ня”, але, як заявляє Господь, це є “час війни”, тобто,
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війни між великою ТЕОКРАТІЄЮ, народами і
людьми, які противляться Богу і Його царству.
Свідки Єгови тепер йдуть по приказу Господньому,
несучи мир і спасення через Боже царство; і ця Божа
вістка про Його царство гнівить теперішних правителів світа, релігійних і політичних; відносно яких
Ісус говорить (Одкриття 11:18): “Розгнівились погане, і настиг гнів твій (Божий), … і прийшов Його
час знищити тих, що нищать (мир) землю”. Злука
церкви і держави, яка ставить державу вище Всемогучого Бога і противиться великій ТЕОКРАТІЇ,
жене весь світ до Армагедону. Це час і місце, де буде
рішене спірне питання між Богом і Сатаною, і всі,
котрі залишаться на стороні Сатани, будуть знищені
разом з ним.
Свідки Єгови тепер звертаються до світа не з вісткою ненависти і боротьби в чім вони були несправедливо звинувачені, але вони приносять вістку з несамолюбства, яка виходить від Всемогучого Бога, як є
записано в Його слові. Свідки Єгови не є релігіоністами і не стараються пояснювати Писання. Будучи
Господніми слугами, вони просто спрямовують
увагу людей на Божу дорогу, що є єдиною дорогою до
праведного правительства і миру. У світі тепер є мілі
йони щирих людей, на яких значною мірою впливає
релігія і релігійні провідники, але які все ж вважають, що Єгова є Всемогучим Богом і що Христос є
спасителем чоловіка. Таких ми наполегливо закликаємо, щоб вони обирали своїм провідником слово
Боже і відмовлялися слухати слова чоловіка.
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Предсказуючи день остаточного обрахунку, Бог
Єгова говорить про Його праведне правительство і
Правителя цими словами (Ісаії 9:6,7): “Бо хлопятко
народилось нам – син даний нам; власть на раменах
його, а дадуть імя йому: Дивний, Порадник, Бог кріпкий, Отець будучого віку, Князь мира. Царству
його й миру його не буде гряниць”. Завважте тут авторитетне твердження, що правительство миру – це
велика ТЕОКРАТІЯ під Ісусом Христом.
Це пророцтво, записане Ісаією почало сповнятися
тоді, коли у Вифлеємі народилося хлоп’ятко Ісус.
Зверніть увагу на вість Єгови в той час, і крім того
завважте, що Єгова не дозволив жадному релігіоніс
ту бути свідком цієї дивовижної події. Противно, за
своїх свідків Бог вибрав покірних пастухів овець, і
без сумніву, ніхто з них не був навчений у парафіяль
ному коледжі. Їм ангел Божий звістив про народ
ження Ісуса, спасителя світу, і тут же воїнство небес
них післанців разом співали ці пророчі слова (Луки
2:6–14, Ротердам): “Слава найвищому Богу, а на зем
лі мир, між людьми доброї волі”.
Ісус пізніше оголосив про царство небесне і про себе
як царя, котрого Бог призначив правити світом у
мирі. Це був той самий Ісус, про котрого Бог через
пророка сказав: “На Його раменах буде спочивати
правительство”. Той самий Ісус, який оголосив людям Божий замір встановити праведне правительст
во миру, і через це релігіоністи неправдиво звинува
тили Його в зраді проти цезаря, і за цей “злочин” Ісус
поніс ганебну смерть.
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Від того дня і далі люди доброї волі до Бога мають
показати себе на стороні Бога і Христа і проти лу
кавства. Тепер, згідно з обітницею Єгови, воскреслий і прославлений цар, Ісус Христос, прийшов царювати як Правитель світу, правлячи в справедливости, а люди доброї волі є для Нього і Його царства.
Хто є проти Нього і Його царства? Всі тоталітарні
уряди і правителі, всі, кого підтримують і кому помагають релігійні провідники, і всі вони наполягають, щоб світом правив чоловік.
Чи ви є католиком або протестантом, жидом або нововірцем не має значення. Є лише єдине питання: Чи
ви є за царство Боже під Христом, або чи ви підтримуєте правління самолюбних людей? Чому це є важливо? Бо лише люди котрі є доброї волі до Бога отримають благословення великого ТЕОКРАТИЧНОГО
правительства. Завважте натиск пророчих слів вис
казаних з неба в часі народження Ісуса, і які становлять добру новину для всіх, хто їх приймає: “Слава
найвищому Богу, а на землі мир, між людьми доброї
волі” (Ротердам) Звідси обов’язково випливає, що
лише ті, хто є доброї волі до Бога і Його царя, може
мати і тішитися благословеннями миру. Ті, хто є про
ти царства Ісуса Христа, ніколи не можуть отримати
миру.
Ісус робив натиск на свій прихід у славі і на важність Його царства, і Його апостоли робили так само.
Він заявив, що тоді Він розділить людей різних наро
дів, так як пастух розділяє своїх овець від козлів, і що
ті доброї волі, котрі будуть названі “вівцями”, Він
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зробить класом “благословенним”, тоді як ті, хто про
тивиться Йому і Його царству мусять зазнати знищення. (Маттея 25:31–46) Тепер цар прийшов і відбувається розділення. Знову ж таки можна бачити,
що релігійні провідники і диктатори є проти Христа
і Його царства, і тому вони ставлять себе в клас “коз
лів”; а люди доброї волі, що виходять з усіх родів, народів і людей, займуть своє місце по стороні Христа і
Його царства, а отже є класом “овець”, які отримають милість Господню.
Чи треба дальше йти за традиціями людей як необхідність для спасення? Чому б не взяти Біблію за свій
провідник? І виникає питання: Хто може тлумачити
Біблію? Відповідь: Ніхто. Бог не дав жадному чоловіку власти тлумачити святе Писання; але як що ви
можете читати або вам можуть читати, то ви або
хтось інший можете побачити, що є правильним, а
що є неправильним, а потім керуватися тим, що говорить Господь. Петро, апостол Ісуса Христа, який
за певними невірними твердженнями, був першим
папою, в 2 Петра 1:20,21 говорить, що “Писання не
мають особистого тлумачення”. До цього апостол
Павло додає своє свідчення, в 2 Тимотея 3:16,17, що
всяке Писання корисне для чоловіка, який є доброї
волі до Бога, будь то навчений як священник або як
тесля. Крім того, говорить апостол в (2 Тимотея 2:
15): “Старай ся поставити себе вірним перед Богом”,
а не чоловіком. Той, хто виконує це повеління, пови
нен особисто вивчати те, що Бог помістив у своїм
слові.
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Всі розсудливі люди тепер повинні бачити, що на
землі не існувало жадного справедливого прави
тельства з тривалим миром. Бог говорить, що тільки
ТЕОКРАТИЧНЕ правительство під Ісусом Христом
може сповнити бажання чесних людей. Я прошу вашого справедливого, неупередженого і щирого розгляду Писання, яке може зрозуміти будь–яка щира
особа. Всемогучий Бог звернувся до Давида, котрий
представляв Ісуса Христа, і сказав (2 Самуїла 23:3):
“Володітиме над людьми праведний, буде царювати
в страсі Божому (Єгови)”. Жаден людський диктатор, який є проти Бога і Христа, не може виконати
цю вимогу. Ніхто, хто підтримує злуку релігії і держави, і хто є амбітним задля чести, не може виконати
цю Божественну вимогу. Несовершенні люди не можуть управляти в справедливості і праведності.
ЯК ОТРИМАТИ
Як можна мати справедливе правительство і тішитися ним? Відносно ТЕОКРАТИЧНОГО прави
тельства, давно тому Єгова дав своє незмінне слово,
що Він підніме свого Месію, Помазанника, правити
світом в праведности. Щоб дати повне запевнення
чоловікові, Бог каже (Ісаії 55:11; 46:11): “Так і слово
моє, … до мене не вертається впорожні”. “Я бо сказав – і доведу се до кінця; призначив – і здійсню”.
Єгова називає Ісуса Христа “Князем миру”, на раме
нах якого спочиває правительство (Ісаії 9:6,7), і Тим,
котрий буде служити благословенням життя для лю
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дей. Знову Він говорить про Христа, ТЕОКРАТИЧНОГО царя: “Він буде управляти в праведності”.
(Ісаії 32:1) В ТЕОКРАТИЧНІМ правительстві не
буде місця політичним диктаторам і релігіоністам,
таким, які тепер панують в світі, і про яких Бог каже
(Даниїла 2:44): “А по часах тих (диктаторських)
царств здвигне Бог небесний царство, котре повіки
не розпадеться, та й се царство не перейде до другого
народу; воно повалить і поторощить усі (диктаторсь
кі) царства, а само стоятиме по віки вічні”. Чоловіку
не потрібно рости і виховуватись в парафіяльній
школі, щоб зрозуміти це, чи не так? Господь Ісус, великий Правитель, матиме своїх представників на
землі в особі вірних старинних мужів, деякі з них згадуються в Жидів, 11 голова, і котрі будуть виконувати накази Христа. – Ісаії 32:1
Чи будуть люди доброї волі до Бога і Його царства
радуватися під Його правительством праведності?
Приповість 29:2 відповідає: “Коли праведні у влас
ти, люди веселяться, а коли запанує нечестивий, тоді
народ стогне”. Очевидним є, що праведне правительство Ісуса Христа є відмінне від диктаторського
правління. “Сион” і “Єрусалим” – це імена, що належать виключно до організації Єгови. Політичні і релігійні правителі тепер не є з Сиону, але в опозиції до
нього. Завважте, що Писання говорять відносно радости людей під Христом, царем. (Захарії 9:9): “ Веселися, Сионова дочко, викликай радісно, дочко
Єрусалимська: Се Цар твій надходить до тебе, спра
ведливий і спасаючий”.
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Варто визнати, що в каждім народі тепер бідні переносять багато горя і утиску з рук сильних (особливо жиди з рук релігіоністів), але тепер завважте,
що Писання говорить про велике ТЕОКРАТИЧНЕ
правительство під Ісусом Христом, Правителем.
(Псальма 72:4) “Нехай він судить правду пригнобленим людям; нехай спасає дітей бідолашного, а гнобителя нехай він розтопче”. ТЕОКРАТИЧНИЙ Правитель буде управляти всіма народами землі (Псальма
72:7,8): “В днї його зацвите праведник, і буде достаток спокою, аж поки місяця не стане. І буде він царювати від моря до моря, і від ріки аж по краї землі”.
Ніколи не було правління людей, які б запровадили
праведні принципи ТЕОКРАТІЇ. Через багато століть злуки релігії і держави всі народи тепер перебувають у стані замішання. Чи можливо через злуку
церкви і держави, створити і установити праведне
правительство, яке принесе мир і спасення людям?
Таке абсолютно неможливо, тому що слово Боже говорить в (Маттея 12:18–21): Се слуга мій, Ісус Христос, що я вибрав; і на йм’я його вповати муть народи. (Дії ап 4:10–12) “І нема ні в кому другому спасення, бо й нема іншого ім’я під небом, даного людям, щоб ним спасатись нам”.
КОЛИ
Коли ж ми можемо чекати на правління ТЕОКРА
ТИЧНОГО правительства? Час Сатани приходить
до кінця, і Єгова тепер посадив на престіл Ісуса Хрис
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та і післав Його царювати серед ворогів, котрі вперто тримаються і відмовляються піти. (Псальма
110:2; Одкриття 11:18) Що потім має скоро настати?
Писання говорить, Армагедон, битва великого дня
Бога Вседержителя. (Одкриття 16:14,16) Князь миру
буде воювати проти лукавих, щоб мир і справедливість на землі могли бути встановлені. У 2 Псальмі
Єгова попереджає народи, що Його Цар розіб’є їх на
куски, якщо вони не одумаються. Єгова тепер посилає своїх свідків всюди по землі, щоб проголосити цю
вість. Диктатори і релігіоністи відкрито кидають виклик Богу і Його царю і переслідують Його свідків.
В демократіях релігія і політика утворюють те, що
називається “злукою церкви і держави”, і наполягають на тому, що несовершенні люди мають керувати
супроти приказу Всевишнього, і всі народи стають в
лінію проти ТЕОКРАТИЧНОГО правительства під
Христом. Нема ніякого народу на землі, який охоче
приймає свідків Єгови і вість, яку вони приносять.
Диктатори злобно переслідують всіх, хто служить
Богу і Його царю, і всі народи забули Бога і повністю
повернулися до порад і людського керівництва. Такі
обставини є у всіх народів. І що ж за цим послідує?
Відповідь знаходимо в Псальмі 9:17: “Нехай повернуться безбожники в пекло, всі народи, що забувають Бога”. Такий буде наслідок Армагедону, як заявляє Бог. Всі люди доброї волі вірять і є послушні
Богу. Лише такі залишаться після Армагедону і віч
но будуть тішитися ТЕОКРАТИЧНИМ правительст
вом миру.
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В цей день відбувається суд над народами, і всі
особи займають котрусь сторону, і кажда з них виз
начає свою власну судьбу. Ісус Христос, великий суддя, чинить суд. Ті люди доброї волі, котрі бажають
бачити справедливе правительство Єгови, стають по
стороні Христа царя, а всі самолюбні виступають
проти ТЕОКРАТА і Його царя. Господь не самовіль
но рішає, хто переживе Армагедон, але противно, кожен своїм напрямом ділання це рішає. Присуди вже
є написані, і їх запис в Маттея 25 каже, що противники царства мусять зазнати вічного знищення і що
ті, котрі підтримують ТЕОКРАТИЧНЕ правительст
во, отримають вічне життя. До тих останніх Господь
каже: “Прийдіть, благословенні Отця мого, осягніть
царство, приготовлене вам од основання світу”.
Позаяк свідки Єгови несуть до людей вість правди
слова Божого, релігіоністи звинувачують їх як фанатиків, бунтівників, червоних і таких, що сіють ворож
нечу. Релігійні провідники вдають, що служать Богу,
але вони чинять насильство над Його слугами, заперечують Його слово і відкидають Його царя. Проти
таких противників Ісус оголошує свій остаточний
присуд в цих словах (Маттея 25:41): “Ідіть од мене,
прокляті, ув огонь вічний, приготовлений дияволові
та ангелам його”.
Щирі люди тепер питають: Що нам робити, щоб
знайти охорону і спасення? Писання відповідають:
Покиньте традиційні науки релігійних людей і релігійних організацій, вивчайте слово Бога Єгови і ви
виконуйте Його заповіді, бо, як написано в Йоана 17:
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3: “Се ж життє вічнє в тому, щоб знали Бога, і Ісуса
Христа, Його Царя”. З усіх народів землі люди доброї
волі скоро втікають з усіх видів релігійних установ і
прагнуть дізнатись, що Бог має для них. Дізнавшись,
що лише єдиним безпечним місцем і єдиним засобом
порятунку є ТЕОКРАТІЯ, вони підтримують ТЕОК
РАТІЮ, вони радуються, і в той же час вони є перес
лідувані з рук релігіоністів. Нехай всі люди доброї
волі до Бога знають і будуть певні, що Бог не дивиться на особу. Для Господа не має значення чи людина є католиком чи протестантом, жидом, вільною
чи невільною. Якщо людина любить праведність і
ненавидить беззаконня, вона покаже себе по стороні
ТЕОКРАТИЧНОГО правительства і отримає охорону і благословення Господнє. Я тримаю в руці
книгу, яку зараз видавці друкують для людей доброї
волі. Вона має назву “Спасення”. Вона не містить тео
рію, думку або доктрину будь–якого чоловіка. У ній
ви знайдете Писання яке сформоване в Біблії, вказуючи шлях на охорону і спасення до вічного життя.
Тепер очевидно усім людям доброї волі з розсудливим розумом, що ніяке земне правління релігійних і
політичних людей не може забезпечити мир і добробут, здоров’я і життя людям. Ви бачите таке поєднання релігійних і політичних правителів, які зараз
стоять на тому місці, де вони не повинні стояти, показуючи свою мудрість і здатність створювати і керувати справедливим правительством миру, але ви
знаєте, що така комбінація приречена на упадок і аб
солютне знищення. Господь заявив, що саме такий
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стан буде на землі зараз перед Армагедоном, і тому
Він радить усім людям доброї волі втікати до ТЕОК
РАТИЧНОЇ організації. (Маттея 24:15,16) Будьте пос
лушні Його пораді і живіть. Відмовитися прислухатися до цієї поради – смерть. Єгова ясно показує в
своїм слові, що релігія приречена на віки, тому що
час для Його правительства і миру прийшов, як єдиний спосіб спасення. Нема середнього грунту. Нехай
всі, котрі бажають залишатися з релігією і диктаторами, роблять так. Правда тепер проголошена, і кожен повинен або прийняти, або відкинути її.
ОПОЗИЦІЯ
Бог Єгова приказав в (2 Мойсея 9:16), що перед Армагедоном Його свідки мусять проголосити людям
Його ім’я, Його царя і царство; що вони мусять попередити людей про пастку релігії і релігійні догми.
Відповідно до Божої заповіді Християни несуть цю
інформацію до людей. Радіо на протязі деякого часу
широко вживалося для цієї цілі, але тепер обмежене
внаслідок сильної опозиції релігіоністів, які через
бойкоти і погрози сильно занепокоїло багатьох власників радіостанцій. Свідки Єгови обезпечили себе
тисячами фонографів і записаних промов, при помочи яких люди були поінформовані і утішені, і протягом останніх декількох місяців багато тисяч людей
з католицьких та протестантських організацій вийш
ли на поле як свідки ТЕОКРАТИЧНОГО царства.
Така робота свідків дуже сильно розгнівала релігій
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них провідників, які організовували натовпи і чинили насильницькі напади на Господніх слуг. Прагнучи здушити вість ТЕОКРАТІЇ, релігійні провідники спонукають законодавчі органи землі до прийняття законів, спеціально спрямованих проти свідків Єгови. Діючи за порадою релігійних провідників,
законодавчий орган штату Нью–Джерсі прийняв закон і визнав злочином для батьків навчати своїх дітей заповідей Всемогучого Бога. Чому така сильна і
постійна опозиція? Чи стається це тому, що свідки
Єгови загрожують добробуту людей? Ні, зовсім ні.
Єдина причина такої опозиції є в тому, що релігійні
провідники і союзники виступають проти ТЕОКРАТИЧНОГО правительства під Ісусом Христом.
Протягом п’ятнадцяти століть організована релігія
і релігіоністи переслідували з притяганням до суду
будучи проти ТЕОКРАТИЧНОГО правительства.
Тепер прийшов день, коли Христос, ТЕОКРАТИЧНИЙ Правитель, взяв свою власть, і по цій причині
опозиція досягла найвищого рівня насильства. Божий приказ є такий, що люди доброї волі мусять бути
повідомлені до кінця, щоб вони могли втекти перед
вираженням Його гніву на світ. Таким чином Господь тепер збирає до себе своїх “інших овець” (Йоана
10:16), які будуть становити “велику громаду” (Одкриття 7: 9–17), котра пережиє Армагедон і наповнить землю праведними людьми. Для їх інформації
повинна бути ясно визначена позиція свідків Єгови;
тому я подаю слідуюче:
(1) Всі особи, які цілковито посвячені Єгові і Його
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царю, Ісусу Христу, є Християнами і тому носять
ім’я “свідки Єгови”. (Ісаії 43:10–12) Свідки Єгови не
є релігіоністами, не є червоними, вони не є комуніс
тами, вони не є релігійною конфесією, ані сектою, ані
культом. Вони просто Християни. Вони не воюють
із–за національности, раси або віросповідання.
(2) Свідки Єгови є проти беззаконня. Вони охоче
дотримуються будь–якого закону народу, серед яко
го вони проживають, якщо такий закон не суперечить прямо закону Бога Єгови, якого вони визнають
Найвищим. Якщо покора до закону держави чи народу змушує їх щоб таким чином порушити Божий
закон, вони “підкоряться Богу, а не людям”. – Дії ап.
5:29
(3) Вони відмовляються поклонятися або витати
будь–якого чоловіка чи людську силу, і тим приписувати охорону і спасення такій людській силі, тому
що вони визнають Бога Єгову і Христа як “вищі влас
ти”. (Римлян 13:1). Лише через це вони відмовляються витати прапор будь–якого народу або визнавати будь–якого чоловіка. Витання прапора або чоловіка зробить їх порушниками закону Всемогучого
Бога і приведе їх до вічного знищення. (2 Мойсея 20:
3–5) Якщо держава або народ накладає покарання на
них і їх дітей, тому що вони дотримуються Божого
закону, то вони будуть слідувати тим самим напрямом, що й три вірні жиди, покладаючись на Бога
Єгову, якому вони служать для їх ратунку. – Даниїла
3:16–18
Як Християни ми є за Бога Єгову і Його царство. Я
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закликаю людей доброї волі в каждій части землі,
щоб твердо і непохитно стали по стороні ТЕОКРАТИЧНОГО правительства під Ісусом Христом. Нема
іншого місця безпеки і іншої дороги спасення до жит
тя. Це Його правительство миру, і про те кажуть Писання в (Псальмі 29:10,11): “І сидить Господь, як цар
вічний. Господь дасть потугу народові свому, Господь дарує супокій народові свому”.
До ВАТИКАНСЬКОЇ ГІЄРАРХІЇ І РЕЛІГІЙНИХ
ПРИБІЧНИКІВ я звертаюсь з такими словами: Ви
визнаєте себе частю правління ДИКТАТОРІВ, які
жорстоко переслідують жидів і Християн; отже ви
чините опір ТЕОКРАТІЇ.
Протягом п’ятнадцяти століть ви зневажаєте ім’я
Бога Єгови, порушуєте мир у світі, підбурюєте вести
завойовницькі війни, викликаєте передчасну смерть
незліченної кількості невинних людей, прославляєте
їх головного вбивцю – очільника і підносите його для
світу як приклад чесноти; Іспанія є присутня в спис
ку недавніх сцен, де відбувались насильство і жорстокість. Тому Бог каже вам: “Ба й на полах ув одежі
твоїй видко кров безвинних бідолах”. – Єремії 2:34
Тримаючи людей в страсі, ви багатьох тримали в
незнанню, і тепер ви підбурюєте необізнаних, щоб
здійснювали напади на Християн. Ви знищили свободу слова і поклоніння, і тепер ви забираєте свободу
всіх людей. Дотепер ви придушували кожен рух за
правду і справедливість; АЛЕ вам повідомляється,
що ви не зможете досягти успіху у вашій опозиції до
ТЕОКРАТІЇ. Свідки Єгови не бояться вас, тому що
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бо Бог – з нами. (Єремії 1:19) Прийшов ВАШ КІНЕЦЬ. Божий присуд написаний проти вас і оголошує про ваше знищення, і ви погибнете, а далі і па
м’ять про вас навіки загине. – Псальма 145:20; Приповісті 10:7
ДО ВСІХ ЛЮБЛЯЧИХ СПРАВЕДЛИВІСТЬ КАТОЛИКІВ, ЖИДІВ І ПРОТЕСТАНТІВ я звертаюсь з
цими словами надії: До тепер ви йшли за керівництвом несправедливих людей, дозволяючи їм думати
замість вас. Якщо ви хочете уникнути горя і знайти
спасення до життя, ви мусите покинути релігію, вибрати і служити Богу Єгові і Христу Його царю. Всі,
хто не стоїть за Богом і Його царством під Христом,
залишаючись в опозиції будуть знищені. Ті, котрі є
доброї волі до Бога, оберуть Його правительство під
Христом. Тепер ті, котрі чують і бажають цього праведного правительства і миру, скажіть АVЕ.
Чудовий крик АVЕ, що лунав з 18.000 горлянок був
миттєво оцінений вибухом оплесків, що буквально
відгукнулося луною по всьому світу при помочи телефонних ліній і по радіо, де десятки тисяч, які слухали
більше 30 одночасних конвенцій по всьому світу приєднаються криком до демонстрації радості.
ВАШІ ГОЛОСИ ПІДКРІПЛЯТЬ ВАШЕ СЛОВО І
“оголосите волю по всім краю”. (3 Мойсея 25:10) Всі,
котрі схвалюють вищеприняту резолюцію щиро бажають довести, що вони приняли сторону ТЕОКРАТІЇ, розповсюджуючи цю вість. Для співпраці Видавець охоче робить цю спеціальну пропозицію:
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Для всіх, хто внесе $1,00, ми пропонуємо надіслати
50 (п'ятдесят) копій цього буклету для вас, щоб розповсюдити серед ваших друзів і інших людей.
Адреса:
WATCHTOWER 117 Adams St. Brooklyn, N. Y.
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семогучий, Всевишний Бог, “котрого ім’я ЄГО
ВА”. (Псальма 83:18) Ті, котрі отримають вічне
життя, мусять пізнати і визнати цей незаперечний
факт, що “спасення належить до Єгови”. (Псальма
3:8, А. П. В.) Слово Його є праве, і всі діла Його є
зроблені в праведности. (Псальма 33:4) Лише лукаві
воюють проти Єгови. Недалеко той час, коли все
живе співатиме про Бога Єгову цю пісню: “Правиця
Його і святе рам’я Його дали побіду Йому”. (Псальма
98:1) Ісус Христос є “правиця” Єгови, виконуючи
Його заміри, і Він буде управляти світом у правді і
справедливості.
Йоан, пророк Єгови, прийшов оголосити Ісуса як
Того, кого Бог помазав, щоб правити світом. Від
Еноха до Йоана – всі пророки і закон угода пророкували про царя і Його царство. Сильна опозиція
проти Йоана проявилася через те, що він оголосив
царя. Через те, що він вірно продовжував виконувати своє припоручення, Йоан зазнав насильницької
смерти. Ісус, помазаний цар, розпочав свою роботу
серед сильної опозиції і, звернувшись до своїх учеників, Він сказав: “І від часів Йоана Хрестителя та й до
сього дня царство небесне здобувається силою”.
(Маттея 11:12) Це пророцтво почало сповнятися на
Ісусові, і в тому часі Ісус цар переніс мученичеську
смерть. Як видається, це було перемогою лукавого;
але ця перемога була лише тимчасова. Бог підніс
Ісуса царя зі смерти і прославив Його до найвищого
місця. Ісус попередив своїх учеників, що всі Його
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правдиві послідовники зазнають сильної опозиції.
Це пророцтво сповняється від того часу і до тепер.
Царство прийшло і його знову стараються взяти силою. Але цього разу лукаві зазнають цілковитої поразки. Ім’я Єгови буде оправдане, і Його цар здобуде
цілковиту перемогу.
Апостоли знали, що “царство” це велика наука
правди, але з плином часу після апостолів щирі люди
загубили розуміння головного заміру Божого. З приходом Ісуса Христа до храму в 1918 році, головний
замір Єгови зачав прояснятися. До цього часу навіть
щирі Християни вважали, що головна ціль Бога є
спасення людей від знищення. Тепер Його люди ясно
розуміють, що головна ціль Єгови – це оправдання
Його святого імени і що спасення людей буде лише
для тих, хто буде послушний Його заповідям. Вони
бачуть, що царство є найважливішою наукою, тому
що те царство оправдає ім’я Єгови, і що через те
царство вірні люди отримають спасення до життя.
На початку Єгова дав слово, що Він установить
правительство або царство, яке доведе Його власну
Найвищість, оправдає Його ім’я і дасть спасення пос
лушним. Боже слово не може зазнати невдачі, але довершить всі Його заміри. (Ісаії 55:11) Царство Єгови
є ТЕОКРАТІЄЮ, тому що цар управляє в гармонії з
волею Всемогучого. Його правительство праведне і є
єдиною надією на спасення чоловіка.
Від дня воскресення Христа і до тепер всі Його вірні
послідовники переносять насильства через свою вір
ність в голошенні царства Божого. Біблія рішуче заявляє, що Сатана, Диявол, є противником Єгови і
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смертельним ворогом людей, і що Сатана і його орда
злих ангелів використовують людей як знаряд, щоб
протидіяти і жорстоко переслідувати тих, хто буде
вірно підтримувати Бога, царя і царство. Католиць
ка гієрархія, нацисти і так званий “американський
легіон” є головними видимими ворогами. Кожде сот
воріння, що є проти царства, є ворогом Божим. Всі
сотворіння, які вірно служать Богу і царю, є мішенню лукавого переслідування Сатаною і його знарядами.
ПИТАННЯ
Хто є всемогучим або найвищим – Єгова чи Сатана? Це питання тепер мусить бути рішено на віч
но. Всі сотворіння мусять стати по стороні одного або
другого, і в кінці всі, хто не знаходиться на стороні
Бога і царя, загинуть. Ісус Христос є завжди вірний
на стороні Єгови. Із–за Його вірности Бог зробив
Ісуса Господом, царем і Спасителем. Ті сотворіння,
які без компромісу і вірно підтримують царя і Його
царство є Християнами. Ніхто не є Християнином,
якщо він не навернувся до царства Божого і Христа.
Християни – це ті, котрі вірно коряться заповідям
Божим. Всякий, хто прямо або побічно противиться
царству є знарядом Сатани, свідомий він є про той
факт або ні.
Невдовзі після потопу, Сатана, з ціллю обману лег
ковірних людей, ввів в дію організовану релігію, і від
тоді аж дотепер Сатана використовував релігію як
його головний спосіб для обдурення людей і повер
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нення їх проти Бога і Його царства. Давно тому Бог
попередив людей, що релігія є пасткою, в яку Сатана
ловить людей і знищує їх надію на життя. (5 Мойсея
7:16) Народ Ізраїлю потрапив в цю пастку і був знищений. Релігія не знаходить ніякого попертя в Біблії.
Вона основана на традиціях і вченнях людей. На цій
підставі Ісус засудив релігію як диявольську, і всі,
котрі не звернули уваги на це попередження, були
спіймані в пастку Сатани. – Маттея 15:1–9; Йоана
8:42–44
Свідки Єгови є Християнами, і тому слухаючи Бога
вони мусять уникати релігії. Вони не воюють проти
будь–якого людського сотворіння, тому що така одиниця є католик, протестант або жид. Вони не мають
ненависти до людей, які їх несправедливо звинувачують, але вони ненавидять зло і лицемірство, тому
що це є проти Бога і Його царства і проти інтересів
людства в цілому. Згідно заповіді Божої, вони мусять
дати свідоцтво правди про Єгову і Його царство, і
чому є така опозиція до правди, і це вони мусять робити, щоб щирі особи, незалежно від національнос
ти, раси, кольору шкіри або релігії могли дізнатись,
що є лише єдина надія спасення людей – це царство
Боже під Христом. Тому вони роблять добру роботу і
будівничу роботу.
На землі є сотні релігійних організацій або сект, а
всередині тих організацій або поза ними є багато щи
рих людей. Але нема жадної релігійної організації,
яка попирає царство Боже під Христом. Так звана
“християнська релігійна організація” провідничить
в опозиції до царства Божого. Всі факти і Писання
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доводять, що релігійні організації знаходяться на
боці ворога Божого і роблять велику шкоду щирим
людям. Бачучи, що Сатана є противником Бога і
Христа, ми можемо цілком оцінити слова апостола,
що війна Християн не є проти людських сотворінь,
але проти Сатани і його сили злих ангелів, які воюють проти всіх Християн, тому що вони є за царством. (Ефесян 6:12) Отже ми радо переносимо бороть
бу, яка тепер провадиться проти нас і по указаній
милості Божій – не будемо миритися з ворогом. Для
нас царство Боже набагато дорожче, ніж усі річі що є
в теперішньому житті. Ми не маємо ненависти до
людей, але противно, з радістю несемо вість правди
до всіх людей, і всі ті, котрі шукають спосіб до життя
і безконечного щастя знаходять його. Всі ті, котрі є
проти Бога і Його царства ненавидять нас. В даний
час провадиться смертельна боротьба між Сатаною і
царством Єгови. В остаточній битві Єгова і Його цар
переможуть.
РОЗВИТОК
Протягом довгого періоду часу Єгова приготовляв
свій царський дім. Він оголосив про свій замір установити своє царство, а тоді через численні пророчі
драми Він предсказав його розвиток. Він оголосив
свій замір вибрати з між народів “людей для свого
імени”, котрих то людей Він вживає як своїх свідків.
З часу Нимрода Cатана через свій знаряд релігію
гірко противився розвитку Божої організації і жорстоко переслідував тих, хто посвятив себе Богу. Нас
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тав час, коли має бути остаточне зведення рахунків,
і перед тим часом Єгова посилає своїх свідків, щоб
проголосити Його ім’я, оголосити про Його царство
і Його замір знищити організацію Сатани, а також
проголосити Божу осторогу, щоб всі люди доброї волі
змогли втекти до Господа і знайти прибіжище і спасення. Божа вість ясно показує релігію як пастку.
Провідничі релігіоністи ненавидять Божу вість і не
можучи відповісти на Біблійний доказ вони стараються знищити Його свідків. Вони кажуть: Свідки
Єгови не мають освіти і не навчені порівняно з світовими мудрецями. Відповідь на це міститься в Біблії,
а іменно: “Чи не обернув Бог премудрість світа сього
в дурощі? Ні, немудре світа вибрав Бог, щоб осоромити премудрих. Щоб не величалось ніяке тіло перед
Ним”. (1 Коринтян 1:20–29) Вість царства є Божа а
не людська, і її проголошення не залежить від колегіальної освіти чоловіка.
Крім того релігіоністи кажуть про свідків Єгови:
Хто вони? Вони не мають ні освіти, ні доброї слави
серед провідничих людей світу. Наша відповідь знаходиться в Писаннях, а іменно: Совершенний Ісус не
мав доброї слави серед навчених релігіоністів, і Він
предсказав, що Його правдиві послідовники не матимуть доброї слави серед людей; так як релігіоністи
зневажали Ісуса так вони і зневажатимуть всіх свід
ків Єгови. (Йоана 15:19,20; Филипян 2:7) Ми йдемо
за нашим Провідником, Ісусом Христом, і раді бути
Його класом, коритися Його заповідям і радо нести
Його зневаги. – Римлян 15:3
Далі ворог каже про свідків Єгови: “Чому Бог виб
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рав таких простих і неосвідчених своїми свідками?
Ми відповідаємо – Бог знає хто Його щиро любить.
Коли Його улюблений син Ісус народився на землі,
Бог не вибрав як своїх свідків релігійних фарисеїв,
але Він вибрав пастухів, які заробляли на своє життя
чесною працею.
Коли Ісус вибрав своїх дванадцять учеників, лише
один з них був релігіоністом, він став зрадником і був
знищений. Павло, який був обраний зайняти місце
невірного, колись був релігіоністом, але тільки після
того, як він покинув релігію, він був вибраний Господом. (Дії ап. 9:1–18, 26:5; Галат 1:13,14) Це доказує,
що навіть щирий релігіоніст може змінити свій напрям і стати Християнином, а потім мати привілей
бути свідком Єгови.
Таким чином аргумент релігіоністів проти свідків
Єгови, коли він є зміряний Господнім словом, падає
низько.
ЙОГО РОБОТА
Тепер Господь збирає до себе людей доброї волі,
знаних як Його “інші вівці”. (Йоана 10:16) Такі будуть становити “велику громаду” (Одкриття 7:9–17),
переживуть горе Армагедону, і під керівництвом Гос
пода наповнять землю праведними людьми. Вони
стають слугами Господа не тому, що деякі люди на
землі мають велике ім’я, а тому, що вони люблять
справедливість і бажають служити Божому “Царю
справедливости”. Свідки Єгови тепер є вжиті для
того, щоб оголосити ім’я Всемогучого і оголосити
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Його царство, щоб такі доброї волі люди могли нав
читися дороги до спасення.
САРАНА
Предвидівши, що відбудеться в цих злих днях,
Єгова давно тому покликав свого пророка Йоіла записати пророчу драму про свою “дивовижну роботу”
і про своїх свідків, котрі виконують цю роботу. Замість того, щоб називати їх могучими, мудрими і нав
ченими, Бог називає цих вірних свідків “сараною”, і
я стверджую, що сарана має дуже недобру славу серед високих і могучих цього світу. Якщо ви є одним
з свідків Єгови, то вам не потрібно бути занепокоїним про своє світське навчання або про світську
славу. Для вас признання Боже є найважливішим.
Єгова тепер вживає своїх свідків, щоб виконувати
свою дивовижну роботу на землі, і Він не лише уподібнює їх до сарани, але Він називає їх “військо моє
велике”. (Йоіла 2:25) Цю армію Бог тепер висилає
проти релігійного чинника “християнства”, і їх вір
не служення є мукою для релігійних провідників. Сарана не вбиває людських сотворінь, але вона нищить
поживу. Свідки Єгови не провадять війну проти людей тілесною зброєю, але вони знищують поживу,
яку релігіоністи поклали на блюдо для людей, і яка є
трійлива; отже люди доброї волі втікають від релігії,
тому що це є смертельна річ.
Завважте тепер символічний опис Його свідків,
Його “великої армії”, яку Він посилає серед “християнства”. Він описує своїх свідків як “святий нарід”,
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тому що вони цілковито посвячені царству Божому.
(1 Петра 2:9) Як написано, сарана не має земного
царя, але вона ходить зграями. (Приповісті 30:27)
Так само свідки Єгови не мають земного царя або
провідника. Ісус Христос є їх царем і провідником.
Про них говорить Божий пророк: “Зуби в його – левині, челюсті в його, як у левиці. (Йоіла 1:6) Їх провідник, Ісус Христос, це великий “Лев з покоління
Юдиного” і вони слідують за Його керівництвом і
проголошують Його вість, яка жалить і ранить противників. Сарана входить в будинки і поїдає навіть
лак на меблях. Свідки Єгови входять в доми людей і
зривають покривало з релігії, яким вона покривалася перед людьми, щоб тримать їх в темряві. Їх
Провідник, Ісус Христос, Могучий Лев, розірве релігію на клапті і повністю знищить.
Ця теперішна “сарана”, свідки Єгови, приносять
БОЖУ вість, а не вість будь–якого чоловіка. Спосіб
їх роботи і наслідок цієї вістки на релігійний елемент
“християнства” згідно волі Божої описаний словами
Його пророка: “Бігом біжать вони, бо сильні, вилізають на мури, бо се воїни хоробрі; кожний прямує
своєю дорогою, з дороги не зверне”. – Йоіла 2:7
Так звана “християнська релігія” заявляє що є Бо
жою виноградиною і фіговим деревом; але вість Бо
жої правди, як каже пророк, тепер показує, що такий
виноград і фігове дерево є голим, і таким чином поз
бавляє “християнство” всіх овочів царства, листя і
кори, і робить чисту оголену систему і відкриває, що
Бог відкинув її. (Йоіла 1:7) Це підтверджується словами Ісуса, а іменно: Що інтереси царства були заб
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рані від релігіоністів і передані Його людям, які приносять овочі царства, щоб Його “інші вівці”, “велика
громада”, могли споживати овочі царства і жити. –
Маттея 21:43
У перші дні існування Америки Християни створили організацію і щиро поклонялися Всемогучому
Богу. Їх наступники поступово переходили в політику, противилися Божому царству і переслідували
представників царства. Тепер Єгова виконує свою
“дивовижну роботу”, яка викриває великий гріх,
який чинили політичні релігіоністи. Коли на їх
блуди було звернено увагу, і якщо б релігійні діячі
були покаялися, звернулися до Бога і служили Йому,
вони могли б бути навернені. Вони продовжували
йти своїм беззаконним напрямом і тепер надто пізно
для навернення. Який вплив на “християнство” тепер зробила вістка правди несена до людей? Божий
пророк Йоіл відповідає: “Священники, які називають себе слугами Господніми тепер сумують, тому
що поле їх спустошене а пожива їх знищена”. (Йоіла
1:9,10) Вчення релігіоністів більше не є потіхою для
людей доброї волі. Відносно духової поживи, яку забезпечували релігіоністи, то тепер на землі є голод,
тому що Бог забрав від них своє заступництво, викрив їх фальшиве вчення як ошуство і пастку, як
сказано в пророцтві, а іменно: “Се надходять дні, говорить Господь Бог, що пішлю голод на землю, – не
голод хліба, та й не жадобу води, а жадобу почути
Боже слово”. – Амоса 8:11
Із–за такого голоду почути слово Боже і тому, що в
“християнстві” є багато щирих католиків, протестан
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тів і інших, котрі бажають почути слово Єгови, Він
посилає свою армію, свою “сарану” між людей, щоб
розказати їм про Його царство і про щедру провізію,
яку Він забезпечив для їх спасення до життя. Детальний опис цього пророцтва Єгови опубліковано в “Вартовій Башті”, яку вам було б добре прочитати.
Релігіоністи не в змозі пояснити щирим людям причину світового горя і будучи противниками царства,
вони змушені, будучи в позиції їх невидимого пана,
нападати, знущатись, брехати, переслідувати, ув’язнювати і навіть вбивати деяких свідків Єгови, тому
що вони говорять правду. Бог предсказав, що провідники “християнства” будуть робити ці річі проти
Його вірних людей тепер на землі; і щоб вони не були
знеохочені, Він говорить їм відносно опозиції ворога:
“Не страхайся перед ними, і хоч вони будуть воювати проти тебе, та не подужають тебе; я бо з тобою,
говорить Господь, щоб рятувати тебе”. – Єремії 1:17–
19
Вся сарана співає одну й ту ж пісню, завжди до ладу
і в гармонії, і починаючи з днів фараона їх пісня вселила страх в серця Божих противників. Також свід
ки Єгови співають гармонійно одну велику пісню
прославляючи Єгову і Його царя (Одкриття 14:3), і
ця пісня вселяє страх в серця тих, хто є проти царст
ва Божого. Вони виють і продовжують боротися
проти нас. Ми не очікуємо більше нічого. Нехай вони
виють і нехай вони воюють. Це не стримає нас в нашому служенню. Ми просто будемо продовжувати
співати, в той час як вони будуть продовжувати кипіти від злости і замішання. Ми знаємо, що цар,
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якому ми служимо, отримає перемогу, і по Його милості, ми розділяємо Його перемогу.
ПОКОРА
Організація Єгови є Сион, і Його свідки є частю
його. Вони діють строго, і згідно з Його заповідями,
піднімають тривогу перед Армагедоном, яка є Божим приказом: “ Затрубіте трубою в Сионі; вдаряйте
на тривогу на святій горі моїй; нехай стрепенеться
все, що живе на землі, бо надходить день Господень,
він уже близько”. (Йоіла 2:1) Звук труби це є вість до
тих доброї волі, щоб вони могли знайти дорогу для
охорони і спасення.
Тоді пророк Єгови говорить про час мряки і темряви в “християнстві”, і цей опис точно відповідає
новочасним обставинам. Жадна земна організація не
пропонує ніякого порятунку, тому що не має світла.
Царство Боже є єдиним світлом, і ним будуть тішитися лише ті, які скористають з царства.
Тепер Єгова посилає велику армію “сарани” своїх
свідків, уподібнених до рою сарани, і Він каже, як
вістка, яку вони несуть, впливає на “християнство”,
що це є чума для релігіоністів. Ця вістка являє собою
остаточне попередження для “християнства”, і лише
ті люди доброї волі до Бога, котрі уважно будуть слу
хати цю вістку знайдуть дорогу утечі.
Релігійні провідники розглядають “християнство”
як край достатку і уподібнюють його до Едемського
саду. Вторгнення “сарани” Божої армії в їх пасовища
і Божа вість, яку несуть свідки, спалює релігійні па

44

ПЕРЕМОГА

совища; і їх горе Йоіл, пророк Божий, описує такими
словами: “Поперед його – огонь пожераючий, а позад
його – поломє палаюче; поперед його земля, мов би
сад Едемський, а позад його – пустиня порожня, і нікому не буде рятунку від його. З виду вони – мов ті
коні дужі, а скачуть, як їздеці (на конях)”. (Йоіла
2:3,4) Завважте, що Його армія сарани також подібна
до коней на війні. Коні не бояться ворога; і свідки
Єгови не лякаються ворога. Вони бояться і слідують
лише за Богом і Його царем. Ці свідки бігають туди і
сюди, швидко, як коні, виконуючи служення царю; і
за останні сім місяців ці “коні”, слуги в полі, збільшилися до більш ніж восьми тисяч. Вони не є озброє
ні стрілецькою зброєю, але вони озброєні вісткою
царства Божого, що звучить при помочи фонографіч
них машин, друкованих книг і голосів радости. Далі
описуючи їх діяльність, пророк Божий каже: “Скачуть по верхах гір із гуком, наче від возів, із тріскотом поломя огненного, як солому пожерає, – се нарід
потужний, все до бою готовий. Побачать його люде,
й затремтять, – у всіх обличчя побліднуть”. – Йоіла
2:5,6
Ці вірні свідки вторгаються в громаду, подібно до
великої армії, добре організованої, незважаючи на
опозицію проти них. Їх прихід і їх діяльність змушують лиця релігійних провідників показати раптовий
спалах потрясіння, і не гаючись релігіоністи вдаються до жорстоких способів, через які вони могли б
позбавитися від “надокучливої сарани” і їх чудової
пісні. Дальше описуючи діяльність сарани Божої ар
мії, Його пророк говорить: “Бігом біжать вони, бо
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сильні, вилізають на мури, бо се воїни хоробрі; кож
ний прямує своєю дорогою, з дороги не зверне. Один
одного не тисне, всякий пильнує путя свого, а впаде
хто на списа, так і се не шкодить”. – Йоіла 2:7,8
Вони ділають гармонійно разом, маючи лише одну
ціль, а це поширення інтересів царства. Як і жителі
Єрихону, релігіоністи ховаються за політичними стінами, але ці стіни не стримають сарани, що марширує довкола і прямо над їх стінами, згідно приказу
Божого.
Релігійні організації намагаються утримувати
своїх прихожан вклавши упередження і страх в їх
уми, але свідки Єгови добираються з вісткою царст
ва до них. Вони коряться Богу замість того, щоб піддаватися жорстоким вимогам людей, і Єгова говорить про них: “Ввихаються по місті, вилізають на
мури, на доми, вломлюються в вікна, мов ті розбиша
ки”. – Йоіла 2:9
Вони не грабують домів, але вони встановлюють
свої звукові машини біля дверей і посилають вість
“в’язням”, які знаходяться всередині. Наслідком є,
що релігіоністи і їх союзники трясуться і тремтять, і
чорна темрява лежить на них. Наслідок Господь описує цими словами: “Перед ними, бачиться, здрігаєть
ся земля, хитається небо, сонце й місяць померкають, а світло зір гасне”. (Йоіла 2:10) Великі духовні
провідники, котрі являються символічним “міся
цем” і “зірками” релігії є цілковито в темряві, тому
що вони повністю втратили дух Господній.
Це є час горя для “християнства”. Поки звучить
вість царства, Єгова говорить всім людям доброї
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волі, незалежно від національності або попередньої
віри: “Кожен, хто призивати буде ймя Господнє, спасеться”. (Йоіла 2:32) Оголосивши Його вість, Єгова
виявляє Його любяче милосердя до всіх людей доброї волі. І вони є тими, котрі дійсно скористають з
того.
ПРОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ
Тепер вороги Божого царства звинувачують свідків Єгови як комуністів, червоних і бунтівників. Це
звинувачення звичайно є злобна брехня. Свідки
Єгови мають лише одну задачу, згідно приказу
Єгови, а це проголосити Його царство і тим самим
сказати людям правду. Змагання Сатани і його релігійних агентів є спрямувати всі політичні сили
проти Божих свідків. Через мильні звинувачення релігійних провідників правлячий елемент народів зав
дав шкоди свідкам Єгови. Отже Єгова оголосив свій
замір, щоб показати всім народам, що Він є правдивим другом своїх свідків і що народи були упіймані в
релігійну пастку Сатани. Через свого пророка Йоіла,
Бог каже: “Позбіраю всі народи на Йосафатовій долинї, і заведу там над ними суд за мій люд”. (Йоіла 3:
2) Йосафатова долина означає, “Єгова оправдує”,
отже показавши всім сотворінням, що Він є праведний і Найвищий. Там Він через Христа царя, оправдає своє ім’я, а також тих, котрі вірно служать Йому.
Отже Йосафатова долина символічно представляє
битву великого дня Всемогучого Бога, де остаточно
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рішиться питання о найвищости Єгови. Народи му
сять бути зібрані на місце битви, щоб побачити і пе
реконатись, що Єгова Цар і царство є єдиною надією
для людей. – Ісаії 64:1,2,3
Проголошення вістки царства розбуджує ненависть релігіоністів проти слуг Єгови; і релігіоністи,
на чолі з гієрархією, переконують всі народи в потребі зібратись разом в заговір проти свідків Єгови,
щоб стримати їх роботу будь–якими можливими спо
собами. (Псальма 83:2–5) Свідки Єгови ніколи не
були винуваті у вчиненні насильства або інших незаконних дій проти релігіоністів, і не обмежували їх
свободу. Вони просто проголошували Божу правду,
яка принесла добро тим, котрі є доброї волі до Бога,
незалежно від того, якій релігійні організації вони
підлягали. Релігіоністи діяли незаконно і злобно про
ти слуг Божих, і Він обіцяє належним чином відплатити їм за їх злочин.
БОЖЕ ОГОЛОШЕННЯ
Релігійні провідники кажуть своїм парафіянам, що
свідки Єгови є самозаснованим тілом, що займають
ся самолюбною роботою, яка походить від чоловіка.
Це обвинувачення не є правдою. Нехай всі розсудливі люди тепер розглянуть те, що подає слово Боже,
а потім визначуть, чи це є вісткою чоловіка, або Божою вісткою, яка тепер має бути проголошена по
всій землі “християнства”. Пророк пише “Єгова сказав”, а також каже: “ Я бо сказав – і доведу се до кін
ця; призначив – і здійсню. ”. (Йоіла 3:8; Ісаії 46:10,11)
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Своїм вірним слугам на землі, котрі служать Богу за
раз перед Армагедоном, Єгова дає приказ, який звіщає про Його ціль, і який буде наслідок. Він каже:
“Оповістіть се проміж народами, готуйтесь до війни,
розбудіте завзяттє в хоробрих; нехай виступають, підіймуться всі борці”. (Йоіла 3:9, Поправлена Версія)
Це оповіщення мусить бути доставлене всім народам, окрім Божих посвячених людей. Це не є підготов
ка до війни серед народів світу, але саме для злученого руху сил Сатани проти всіх, хто стоїть за царст
во Єгови. Протягом століть релігійний елемент і союзники шукали знищення вірних свідків Божих, і тепер прийшов час рішити цю справу. Єгова дає ворогу повне і чесне попередження і можливість показати свою силу, і тому Він каже: “Готуйтесь до війни,
розбудіть своїх могучих людей, які думають керувати світом в противенстві до волі Божої; організовуйте те, що ви називаєте “Католицькою Акцією” і
фашизмом, і використовуйте це для того, щоб натиснути на всі державні службовці, політичні, виконав
чі і судові, в противенстві до роботи вістки царства.
Підніміть своїх диктаторів, вашу тоталітарну державу або потвору новочасного Голіята. Звертайтесь
до своїх послушних законодавців, і ваших найманих
суддів, котрі виносять присуд за гроші і чинять насильство над свідками Єгови. Виведіть своїх
удаваних пропагандистів патріотизму, які примушують маленьких дітей нарушати Божий закон. Підніміть свій ложний крик проти свідків Єгови, що вони
є комуністи або червоні. Вилийте всю гіркоту проти
тих вірних слуг Єгови. Нехай всі ваші воєнні люди
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тепер збираються на поле бою Армагедону. Нехай
вони приходять і роблять свої відверті і безбожні
вчинки проти царства Божого і Його свідків. Нехай
вони бойкотують радіостанції, що передають вість
царства по радіо, впливають на законодавче тіло,
щоб воно установляло несправедливі закони проти
слуг Єгови, примушуючи їх витати і поклонятися
людям, закликайте політичну сторону уряду ув’язнювати батьків, які навчають своїх дітей коритися
Всевишньому Богу. Вдавайтеся до крайности, робіть
все, що в ваших силах, і виведіть весь свій знаряд на
війну, бо вона близько. Ви хотіли боротьби; і тепер
ви її отримали.
Тому Єгова приказує своїм свідкам проголошувати
Його вістку в присутности провідників “християнст
ва”. “Покуйте мечі з лемішів ваших, із серпів поробіте списи; безсилок нехай скаже: Я сильний”. (Йоіла
3:10) Інакше кажучи, Бог каже їм: “Припиніть вашу
колишню мирну роботу пропаганди, намагаючись
навернути світ до релігії а поверніть всі свої сили на
підготовку до війни. Використовуйте їх проти Божого народу і Його царства. Ви всі є безсилі, але ви
всі, навіть найслабші кажете: “Я сильний у боротьбі
з тими, хто попирає Бога і Його царство”.
Крім того, Єгова, через свого пророка кидає вик
лик до битви, кажучи: “Приходьте усі народи і ставайте в лінію до битви”. Єгова одобряє цю битву,
тому що прийшов час на Його оправдання, і Він знає,
що перемога буде за Ним.
З ціллю остаточної боротьби Єгова покликав своє
могуче небесне воїнство, котре то воїнство є під про
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водом царя Ісуса Христа, і відносно цього Він гово
рить: “Я дав приказ тим, що їх вибрав; я покликав
сильних, щоб довершили гнів мій, радіючи славою,
яку даю їм”. – Ісаії 3:3
Давно тому Єгова сказав Сатані, що Він дозволить
йому остатися на якийсь час, а тоді Він оголосить
про своє велике ім’я по всій землі, і коли це заявлення буде завершене, Він негайно покаже свою силу
проти Сатани і всіх його сил. (2 Мойсея 9:16) Тепер
прийшов час порахуватися з усіма силами Сатани.
Єгова випрямляє ворожі сили, а також свої сили і
збирає їх на місце битви; і це включає в себе всі народи землі, бо всі є проти Єгови і Його царя.
БИТВА
Після цього Єгова дав своєму пророку видіння
військ, які ведуть боротьбу на полі бою і є готові до
війни, і пророк по приказу Божому записав таке видіння в цих словах: “Товпи, товпи в долині відплатній! Бо не далекий день Господень від долини суду!
(Йоіла 3:14) Завважте, що ніякий народ на землі не
був вилишений: Всі вони там вишикувались проти
Бога і проти тих, хто стоїть за Єговою і Його царем.
Для ворога це є час темряви; бо в них всіх нема нія
кого небесного світла, окрім тих, хто посвячений
Єгові і Його царю. (Йоіла 3:15) В замітці на полях цей
текст (Йоіла 3:14) показує, що Йосафатова долина є
місцем суду або молочення, де Єгова помолотить ворога до кінця і буквально порве його на куски.
Яка є ціль Єгови в збиранні всіх народів у цьому

ПЕРЕМОГА

51

вишикуваному бойовому порядку проти Його царст
ва і Його слуг? Він відповідає через свого пророка
Софонію (3:8): “Оце ж ждіте мене, говорить Господь,
до того дня, як устану, щоб пустошити; бо я постановив, позбірати народи, поскликати царства (в долині
суду), щоб на них досаду мою зігнати, стрясти на них
жар гніву мого: від огню бо ревності моєї погибне вся
земля”.
Ісус Христос провадить небесні сили. (Одкриття
19:14) Єгова, великий Суддя, судить боротьбу і дає
приказ розпочати битву; так як написано в (Йоіла
3:16): “І загрімить Єгова від Сиону, – затремтить
небо й земля”, і битва буде переходити аж поки не
буде цілковито знищена кажда часть сили Сатани.
Сион є урядова оселя Божа, де Він промовляє до
Христа і Його інших свідкв. Те, що Він загрімить з
Сиону і дасть почути свій голос з Єрусалиму, показує, що Його організація на землі мусить і надалі безстрашно ходити від дому до дому і доручувати голосно вість людям. Голос Єгови звучить через Його
людей. (Псальма 29:3,9) Як заявляє Його пророк, теперішня вістка є вісткою Єгови. “Се голос Господень, що віддає заплату ворогам своїм”. (Ісаії 66:6)
Цю вістку мусить доручити завітуючий нарід Єгови
тепер на землі.
Ця вістка правди розлючує ворога і змушує його
подвоїти свої зусилля, щоб спинити Господніх свід
ків. Нехай же ті, хто на стороні Єгови і Його царя,
завжди пам’ятають, що вони не виступають проти
будь–якого чоловіка через його релігію, расу або колір, але як вірні слуги Божі, вони мусять виконувати
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Його заповіді і тому вони мусять доручувати Його
вістку. Вірний народ Єгови на землі не здригнеться
перед ворогом і не опустить рук із–за переслідування. Незважаючи на всяку опозицію, вони будуть
і надалі послушні Богу, а не людям. Жаден закон
прийнятий людьми, не спинить свідоцтва і пісні вірних людей Божих тепер на землі. Діяльність ворога
випробує віру кожного Християнина до межі терпіння. Через їх вірність Богу дехто буде вбитий; але
пам’ятайте слова Господні: “Будь вірний аж до смер
ти, і дам тобі вінець життя”. – Одкриття 2:10, П. В.
ПРИБІЖИЩЕ
У цей час великої недолі, коли народи розпадаються на части, чи ті, котрі є доброї волі, знайдуть
прибіжище і безпеку? Через Його пророка є дана відповідь: “Єгова буде прибіжищем свого народу і твер
динею для них”. (Йоіла 3:16, П. В.) “Бог нам прибіжище і сила, поміч скора в нещастях. Тому не злякаємось, хоч би земля зворушилась і гори захитались
серед моря”. (Псальма 46:1,2) Противно цій дорогоцінній обітниці Бог каже відносно релігіоністів, які
поклоняються і шанують людей і противляться
ТЕОКРАТИЧНОМУ царству: “Вони зробили лож
своїм прибіжищем і Бог змете те прибіжище лжі”.
(Ісаії 28:15, 17). Якби люди, які керують у світі, могли усвідомити, що релігія це хитра схема Сатани,
яка обдурує щирих людей і відвертає їх від царства
Божого, вони б більше не казали “нам потрібно біль
ше релігії”. Якщо б вони покинули релігію і релігій
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ні традиції і цілковито звернулися до Біблії як свого
провідника, вони б там знайшли ясну осторогу від
Єгови: “Се слуга мій, що я вибрав; любий мій, що
вподобала Його душа моя; положу духа мого на Него,
й віститиме поганам суд; … і на йм’я його вповатимуть погане”. (Маттея12:18–21) Царство Боже є основою і єдиною надією для людства.
Без сумніву, є много щирих людей які вважають,
що релігія має велику важність для їх добробуту.
Якщо вони усвідомлять, що царство Боже є їх єдиною надією, вони відвернуться від релігії і посвятяться Христу царю. Многі люди тепер покидають
релігію, і скоро велике число людей піде за ними.
Єгова зобов’язує своїх посвячених, яких Він просвітив, тепер повідомляти всіх, хто хоче слухати про
Його царство і благословення, які воно принесе.
Ніколи раніше не було так повністю відкрито людям, що царство є найважливішою наукою Біблії. Вір
ні мужі від Авеля до Йоана вірили і надіялися на царство. Тепер люди доброї волі розуміють його присутність і благословення. Деякі з причин, чому царство
має першорядну вагу, є такі: Христос є цар, законний і праведний Правитель світу. Він є виконавчий
чиновник Єгови, великого ТЕОКРАТА, і Його царст
во оправдає ім’я Єгови і покаже, що Бог може поставити людей на землі, які будуть вірними і правдивими Йому. Цар і царство є способом спасення лю
дей від горя Армагедону і спасення до вічного життя.
Безліч щирих людей, які є доброї волі до Бога, втікають від релігії і шукають прибіжище під Христом,
Його царем. Вони не потребують ніякого земного
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провідника або царя, і вони не мають такого, тому
що Христос є їх цар, їх прибіжище і надія. Такі люди
доброї волі скоро стають в ряди тих, котрі свідкують
про царство і радісно несуть вість людям. Не робиться ніякої різниці через те, що деякі з них є католиками, протестантами, а часть без релігійних переконань. Єдиною пробою для кожного є: Чи любите
ви праведність і ненавидите беззаконня? Чи бажаєте
ви Божого царства праведного правительства? Як
що це так, то станьте по стороні Бога і Його царя, і
розкажіть про той факт людям, і це може принести
їм добро.
Жорстокі закони і переслідування не стримають
тих, котрі люблять царя, від поширення роботи свідоцтва. Для них царство Боже є усім, і у Бога і Хрис
та вони шукають спасення. Неправдиві обвинувачення не охолоджують їх ревність до царства. Наш
привілей і задача як Християн є повідомити всіх про
те, що ми не комуністи, червоні, фашисти або нацисти; що ми не секта, культ або конфесія; але ми цілком і безкомпромісно за Єгову і Його царство під
Христом, і ми переконані, що незважаючи на всяку
опозицію наше життя тут буде проводитися в інтересах царства. Тому я пропоную, щоб ця конвенція, зіб
рана у багатьох частях землі, об’єдналася сучасними
засобами звязку, щоб післати цю вістку доброї волі
людям світу, які прагнуть спасення:
ПЕРШЕ. Як любимці справедливости ми зібрали
ся на конвенцію, з’єднані разом зв’язком несамо
любства. Наша цілковита посвята належить Богу
Єгові і Ісусу Христу, Його царю, якому ми радісно
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служимо без страху до земних властей.
ДРУГЕ. Ми не маємо ніяких земних політичних
прагнень; ми не комуністи, нацисти або фашисти, і
не підтримуємо такі рухи; ми не є релігіоністами, але
віримо, як Бог заявив, що релігія це є сітка Диявола,
в яку люди мимоволі попадають; ми не секта, культ
або конфесія; ми Християни.
ТРЕТЄ. Діючи згідно Господніх заповідей, ми займаємося виключно проголошенням вістки правди
Єгови відносно великого ТЕОКРАТИЧНОГО правительства і миру; ми не ведемо боротьби з будь–
якими людськими сотворіннями із–за раси, релігії
або інших обставин; ми є проти несправедливости, і
отже наша боротьба проти Диявола і його воїнства,
як сказано в Ефесян 6:12.
ЧЕТВЕРТЕ. Протягом століть Бог Єгова возвеличив першорядну вагу свого царства; Його пророки в
давніх часах покладали надію на це і положили за це
життя; апостоли під провідництвом Ісуса Христа підкреслювали його прихід і його важність; тепер царство прийшло і каждий Християнин на землі мусить
бути свідком того царства; тому ми є свідки Єгови.
П’ЯТЕ. Ми не шукаємо доброї слави між людьми
цього злого світу, але бажаємо признання Бога і
Христа. Ми не маємо ніякого земного царя або провідника. Христос є нашим царем, і ми посвячені Його
царству. Ми відмовляємося поклонятися людям або
приписувати охорону і спасення будь–якій земній
силі або сотворінню. Наша охорона і спасення є від
Бога через Ісуса Христа.
ШОСТЕ. По приказу Божому ми голосимо Його
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вість, яка знаходиться в Біблії, а іменно: Що день остаточного врегулювання зверхности над вселенною
прийшов і це питання буде вирішено в Армагедоні,
який вже близько; що всі народи землі скоро збираються на цю битву, і по цій причині вони тепер є
проти Бога Єгови і Його свідків; що битва Армагедон приведе до знищення Сатани, його організації і
всіх його прихильників; і що Христос і Його царство
отримають цілковиту перемогу на славу Бога Єгови.
СЬОМЕ. Лише люди доброї волі до Бога і Його
царства переживуть горе Армагедону; що спасення
від цього горя і спасення до вічного життя належить
Єгові, охорону і спасення Він дасть лише тим, котрі
повністю стали по стороні Бога і Його царства.
Книга “Спасення” дасть вам можливість знайти правильний шлях. Для вашого добра ми просимо вас
щиро завважити, що вашим привілеєм тепер є втек
ти від релігії і непохитно зайняти своє місце по стороні Єгови і Його царя, Ісуса Христа.
Якщо підтримуєте, скажіть Aye!
Товариство в цей день пускає до друку книгу Спасення. Цей підручник підготовлений для Йонадабів,
які становлять велику громаду. (Одкриття 7:9–17)
При його помочи люди доброї волі можуть знайти в
Біблії те, що їм потрібно знати. Для всіх, хто згодився
чинити волю Божу, Господь поклав на них обовязок
нести цю вістку людям перед тим, нім битва поч
неться. Каждий, хто любить Бога, виконає свій обо
в’язок повідомляючи людей про єдиний спосіб спасення. Сповніть свою часть незважаючи на опозицію.
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Армія Єгови, підкріплена Всемогучою силою і керована Його непереможним царем, тепер рухається
вперед, сміло і радісно проголошуючи ім’я Єгови і
Його царства; і як ви йдете, майте на увазі слова вір
ного апостола: “Дякую Богу, що дав нам ПОБІДУ через Господа нашого Ісуса Христа”. – 1 Коринтян
15:57, А. П. В.

