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Присвячено 

 Всевишньому Богу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Бог моя Скеля, в ньому знайду я прибіжище, Він 

мій щит і ріг мого спасення, моя висока вежа і мій 

порятунок, мій Визволитель, ти спасаєш мене від 

насильства. Покликну до Єгови, єдиного, що гідний 

слави; і буду визволений від ворогів моїх‖ 

– 2 Самуїла 22:3,4 А.П.В.
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РОЗДІЛ І 

 

СТРАХ 

 
―І родитимуть польові дерева плоди свої, а земля буде ви-

давати вроджай свій; і будуть вони безпечні на землі своїй, і 

зрозуміють, що я - Єгова, як поламлю занози в ярмі їх та ви-

рятую їх із потали тих, що їх поневолили‖ – Езек. 34:27 Ро-

тердам. 

ароди і племена землі гостро відчувають свою 

небезпеку. Ті декілька людей, які правлять, є 

зарозумілі, зухвалі, жорстокі і гноблючі, тримаючи 

загал людей невільниками і в постійному страху та 

жаху боячись того, що їм може принести будучність. 

Тверезо‒думаючий чоловік котрий любить справе-

дливість і бажає бачити, як справедливість панува-

тиме, часто роздумує і виражає свою думку подібно 

до сеї: ―Є багато горя, котре трапляється з різними 

народами і племенами землі, що я є занепокоєний, 

передчуваю і побоююсь, що якесь страшне нещастя 

може статися зі мною і моїми маленькими. Револю-

ції зворушили народи до самих їх основ і жоден з 

народів не є стійкий. Здається, що всі річі на землі 

перевернулися вверх дном; з дерев опадають нес- 

тиглі плоди, землю охоплюють повені та піщані бу-

рі, паразити знищують те, що росте, поки не спус-

тошать поля, люди кидаються з одного місця до ін-

шого і багато з них не можуть знайти притулку й всі 

люди виглядають нещасні. Якби я міг знайти місце 

повної безпеки, де я зміг би повністю увільнитися 

від клопоту, неспокою і страху, це було би              

ідеальним краєм. Я бажав би дізнатися, 

Н 
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чому існують ці страшні обставини по всій землі; 

чому вони прийшли на загал людей і народи, та чи 

буде коли‒небудь час і місце, де чесні, щирі і спра-

ведливі люди можуть відчути себе повністю безпеч-

ними в своїх власних домівках й не боятися втрати-

ти своє майно, здоров’я і життя‖. Ціллю того що по-

слідує є, помогти щирим і чесним людям прийти до 

справедливого заключення відносно цієї справи. 

Двадцять століть тому назад, найправедніший чо-

ловік, котрий коли‒небудь ступав по землі, сповне-

ний духом мудрості, з гострим пророчим видінням, 

відповідаючи на питання, що Йому було поставлено 

про кінець світу, промовив слідуючі слова: ―…а на 

землі переполох народів у заколоті;… І омертвіють 

люди від страху‖. Ці кілька слів, сказані Великим 

Пророком точно описують стан, який тепер існує на 

землі. Його пророчі слова мудрості, взяті разом з 

фактами, які ми тепер спостерігаємо довколо нас, 

якщо їх уважно розглянути, дають можливість оди-

ниці дізнатися, чому існують теперішні нещасні об-

ставини, котрі приводять до глибшої інформації 

щодо близької будучности.  

Навіть правителі кожного народу мають страх. 

Вони бояться за себе і за позицію, яку вони займа-

ють. Один народ боїться другого народу, а відчуття 

їх небезпеки спонукує всі народи витрачати велику 

кількість енергії і грошей людських для підготовки 

до війни. Підготовка до війни в 1914 році була  
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невелика порівняно з підготовкою, яка тепер відбу-

вається майже у всіх народів землі.  

Очевидним є те, що така їх незвичайна діяльність 

є викликана страхом. Кожний народ боїться, що 

якийсь інший народ нападе на нього з більшою си-

лою і забере те, що вони мають. Здається, що насту-

пив час, коли рука кожного чоловіка піднімається 

проти свого ближного. Ті декілька правителів зас- 

тосовують примусові способи, щоб змусити загал 

людей поклонятися їхній диктатурі і тому існують 

нещасні умови, як для правителів, так і для тих, 

ким правлять. У кожній землі люди стогнуть і на 

думку спадає вислів з приповісті: ―Як много пра-   

ведних,‒люди веселяться; як запанують же ледачі, 

тоді народ стогне‖ ‒ Прип. 29:2.  

 Пригадайте деякі річі, які перейшли після 1914 

року і є записані на сторінках історії, та стоять там 

як беззаперечні факти. Того року, без явної і розум-

ної причини народи раптово були втягнені у війну, і 

впродовж наступних чотирьох років, Континента-

льна Європа була скроплена кров’ю мільйонів лю-

дей, які навіть не знали, чому вони воюють один з 

одним. Правителі наказали їм йти воювати і вони 

покорилися. Раптово, в листопаді 1918 року війна 

припинилась і ніякий правитель не міг визначити 

правдивої причини, чому цей конфлікт раптово 

припинився. Ще до цього часу народами правили 

аристократи і імперіалістичні монархи, однак ці 

народи мали лише поверховий вигляд демократії.  
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Під час світової війни політики і мілітаристи з оче-

видною ціллю впливали на людей, щоб примусити 

їх йти воювати, придумали і проголосили гасло: 

―Війна забезпечить світ для демократії‖. Люди на-

діялись на більш ліберальне правительство, коли 

закінчиться війна. Однак їх надії невдовзі розбили-

ся об землю. 

По закінченні війни, безсовісні самолюбні люди, 

вхопилися за можливість пропагувати революції в 

різних краях, а потім вони утворили уряди, котрі 

впродовж певного часу мали зовнішній вигляд і на-

зву ―демократій‖. Фанатичні політики і воєнні бан-

дити заволоділи урядовими установами, а комер-

ційні великани підтримували їх на їхніх позиціях. 

Побоюючись, що вони не зуміють тримати звичай-

них людей в покорі і тримати свої власні робочі мі-

сця, правлячий елемент створив умови опозиції, що 

значно стривожило людей, і такі умови дали мож-

ливість установити уряд свавілля, керований дик-

татором. Таке спіткало багато народів. Впродовж 

певного часу життя людське в Росії, Італії, Австрії, 

Німеччині і інших народів Європи мало мале зна-

чення. Диктатори нікому не довіряють. Якщо трап-

ляється так, що влада диктатора є під загрозою, він 

не вагаючись, уб’є своїх найближчих політичних 

союзників. Завжди перебуваючи в страху стратити 

власть або життя, або обидва, диктатори переміща-

ються з місця на місце в межах свого царства в ото-

ченні сильної охорони, справжньою стіною  
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гострої  сталі. Диктатори загарбують всі інші части 

правительства, поки люди не зв’яжуться обовязком 

поклонятися правлінню одного чоловіка. Головна 

ціль таких є захопити власть і залишитися при вла-

ді, незважаючи на права та привілеї інших. Будь 

‒яка частина або відділ правління, який здається 

прямує своїм шляхом, диктатори спішать заборо-

нити. Вони і їх союзники забирають від людей пра-

во голосу і представництва, а також знищують 

справедливі суди, а замість них встановлюють три-

бунали самолюбних людей, які захищають само-  

любні інтереси, а не загальний добробут. 

  Замість того, щоб велика війна зробила світ безпеч 

ним для демократії, більша частина Європи тепер 

перебуває під правлінням диктаторів. Сталін, кот-

рий прийшов до влади після Леніна, як диктатор 

Росії, певний час був студентом богословської семі-

нарії, навчаючись на релігійного священника. Він 

став революціонером і тепер править Росією над-  

мірно жорстоко і безпощадно. Муссоліні, основопо-

ложник і політичний агітатор, став керівником по-

літичної партії. Він очолив похід на Рим у 1922 році, 

і невдовзі став прем’єр міністром або деспотичним 

правителем; лідером банди, котрий обманом добив-

ся цього положення, тому що король боявся його і 

піддався дії його обману. Про нього написано: ―Він 

прийняв на себе головні портфелі, вніс зміни у ви-

борче законодавство, які гарантували йому постій-

ну владу, встановив сувору цензуру преси, а також  
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переслідував і засилав у вигнання своїх основних 

противників. Він проголосив прийняття законо-  

давства, що значним чином вплинуло на політичне, 

соціальне та економічне життя Італії‖ (Американ-

ська енциклопедія (Encyclopedia Americana), Том 

19, ст. 655). 

Про Муссоліні кажуть, що він нікому не довіряє і 

що у нього немає справжніх приятелів, й що він ні-

коли не прощає ворогів. Боячись втратити свій   

контроль над людьми, він править самовпевнено і 

безпощадно. Він не довіряє іншим народам і є дуже 

забобонний. Коли він захопив правління Італією, 

він був атеїстом, але пізніше став дуже релігійним. 

Після світової війни виникла революція в Німеч-

чині, а потім створився уряд, який мав поверховий 

вигляд конституційної демократії. Релігіоністи і по-

літики таємно замислили разом скинути той кон-

ституційний уряд, що вони і зробили, і як наслідок 

цього один Гітлер, релігіоніст, став абсолютним ди-

ктатором і лідером нацистів. Ця орда політичних 

бандитів спалила будівлю німецького Рейстагу 27 

лютого 1933 року, а тоді навмисно звинуватила опо-

зиційну політичну партію у злочині підпалу і це бу-

ло зроблено, щоб отримати прихильність звичай- 

них і пригноблених людей. Через кілька тижнів піс-

ля цього нацисти прийшли до влади і призначили 

Гітлера лідером, внаслідок чого він став диктато-

ром і демократія в Німеччині погибла. 30 червня 

1934 року Гітлер, боячись,  
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що його сила і власть наражаються на велику небе-

зпеку і що можуть бути забрані від нього, змусив 

жорстоко і по звірячому вбити шістдесят або більше 

своїх близьких політичних союзників. Після цього в 

липні нацисти, під керівництвом вищезазначеного 

Гітлера, змусили зрадницьки вбити Доллфусса,   

диктатора Австрії. Боячись втратити власть нацис-

ти, під проводом Гітлера, продовжували жорстоко 

правити, а також вбивати і ув’язнювати всіх, хто 

явно не підтримував їх. Люди терплять, їх позбав-

ляють матеріальних цінностей, вони бояться втра-

тити свободу і життя, й перебувають у великому 

клопоті і замішанні. 

Вищевказане є взірець обставин, які існують в  

континентальній Європі. Інші народи світу перебу- 

вають в подібних обставинах і є правлені диктато-

рами, котрими то правителями керує страх. Бри-

танська імперія є єдиною монархією, яка пережила 

світову війну, а Британія і Франція є єдиними наро-

дами в Європі тепер, які мають поверховий вигляд 

демократичного правління. Однак існує багато сві-

доцтв, що правлячі класи тих народів дуже бояться 

за своє будуче існування. У Великій Британії змова 

ділає, як всередині, так і за межами народу, яка ба-

жає скинути імперію, тому що сим народом володіє 

страх, і кожного року, починаючи від світової війни, 

продовжують побільшувати свою підготовку до 

війни. Невдовзі, в близькій будуччині, без сумніву, 

можна буде бачити, що недавнє зречення 
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британського короля не було просто через вплив 

жінки, а через більший вплив, який символізувала 

жінка. 

Сполучені Штати з’явилися після світової війни із 

торбою, втративши багато людей і витративши   

мільйони людських грошей, і все це без жодної ко-

ристі або прибутку. З того часу демократія раптово 

здеградувала і на сьогодні скоро зростає тенденція 

правління диктатора. Теперішній правлячий еле-

мент недовго перебуватиме в сідлі урядових справ, і 

боячись втратити придбану власть, той правлячий 

елемент прагне сконцентрувати власть народу в ор-

ган виконавчої влади, що є цілковитим нехтування 

правами держави і правами людей, та з нетерпін-

ням очікує дня, коли всім народом правитиме дик-

татор, за котрим є більш могуча сила. Тепер здійс-

нюється смілива і відважна спроба скоротити 

власть найвищого суду на землі, й зробити його за-

собом одного чоловіка, диктатора, та, коли це здійс-

ниться, то Конституція, яка впродовж тривалого 

проміжку часу була гарантією для людей, скоро 

стане просто паперовим звитком. Впродовж 150 ро-

ків, американські люди радо корилися закону землі 

без будь якого питання про їх відданість до Консти-

туції і закону краю. Однак тепер урядовий елемент, 

тобто, кількох правителів, боячись, що вони просто 

не зможуть тримати людей в покорі, застосували 

незвичні і нерозумні методи, щоб примусити зако-

нопослушних громадян постійно оголошувати  



13 

СТРАХ 

 

свою відданість тим, хто при владі. Протягом 150 

років не приходило на думку і не було потреби зму-

шувати людей витати прапор і щодня в пресі спо-

віщати про свою відданість, тому що всі особи вва-

жаються послушними закону, поки не буде доказа-

но, що вони переступили закон. Однак, зовсім не-  

давно, правлячий елемент, а головно ті, котрі поза-

ду трону, бояться, що сила і власть можуть вислиз-

нути від них, застосували незвичайну практику 

змушувати шкільних дітей щодня витати прапор і 

співати так-звані ―патріотичні пісні‖, які повинні 

зробити їх більш законопослушними. Правлячий 

елемент, із‒за страху, також значно занепокоєний 

щодо того, як їм утримати людей у покорі і утрима-

ти свої власні робочі місця. Демократія скоро поки-

дає землю. 

В додаток до всіх цих політичних проблем світу, 

які значно зросли після 1918 року, на народи землі 

прийшли страшні бурі, повені, пожежі, землетруси, 

голод, епідемії і інші подібні нещастя. Сидячі 

страйки і інші безглузді трудові безпорядки значно 

зросли, та очевидним є те, що ці безпорядки спри-

чиняють таємні масові групи, які таємно замиш-  

ляють забрати все правління від людей і сконцент-

рувати правління в руках диктаторів. Надзвичайно 

радикальний елемент, котрий є нерозумним і жорс-

токим, такий як нацисти, значно зростає в Америці, 

і тисячі шпигунів розсіяні між людьми, щоб підір-

вати їх віру і довіру до форми уряду, 
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який довго існував в цій землі. Додавши до цих 

тривожних річей ще й великі злочини шантажу з 

ціллю грабунку і вбивства, які постійно зростають, і 

мало хто, якщо взагалі такі люди є, що відчувають 

себе безпечними в своїх домах або за свою власність 

чи своє життя. Правлячий елемент і прості люди   

відчувають наближення катастрофи, що точно від-

повідає пророчим словам, зазначеним вище: ―І оме-

ртвіють люди від страху та дожидання того, що на-

ближається‖. 

Звичайні люди не розуміють постійних махінацій і 

політичної хитрости, котра проходить як серед на-

роду, так і між народами. Самолюбний правлячий 

елемент застосовує всякий спосіб, щоб утримувати 

людей в незнанні про внутрішні діла політичних 

груп. Люди бачуть, що їх повністю позбавлено сво-

боди думки, свободи слова і свободи почитання, во-

ни знаходяться в горю і замішанні відносно того, що 

будучність наготовила для них. Вони є в страсі і за-

мішанні щодо того, як вони можуть оборонити себе 

проти злочинного елементу, який приближається до 

них, проти бідности, яка оточує їх, та проти нещас-

тя, яке загрожує їм. Вони мають велику трудність 

знайти кого небудь, кому вони можуть довіряти. 

Щороку їхній тягар податків збільшується. Вони 

покладають маленьку надію на своїх дітей і їх серця 

мертвіють коли вони думають, що будучність наго-

товила для них. Ніколи не було такого часу 
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в історії чоловіка, коли страх так цілковито охопив 

би людей, як тепер. 

Зважаючи на ці факти, жоден з котрих не можна 

заперечити, щирі люди спокійно завважуть пророчі 

слова цього великого і мудрого чоловіка, який, ба-

чивши наперед теперішній час, сказав: ―На землі 

переполох народів у заколоті…І омертвіють люди 

від страху та дожидання того, що прийде на вселен-

ну‖ ‒ Луки 21:25,26. 

Не може бути ніякого сумніву, що фізичні факти, 

які тепер є присутні, вповні згаджаються з ними і 

сповняють вищевказані пророчі слова. Щирі люди 

світу, які думають тверезо і неупереджено є ті, котрі 

бажають справедливости і миру, та котрі бажають 

безпеки для себе і тих, котрих вони люблять, для 

свого дому, свого майна і життя, ставлять питання 

подібно слідуючому, а іменно: Чому тепер існує   

стільки несправедливости і лукавства на світі? Чо-

му ці небезпечні часи прийшли на світ в сих днях, а 

головно з початку закінчення світової війни? Чому 

горе і нещастя зросли після 1918 року? Чому тепер 

існує така велика зневіра серед народів, як між пра-

вителями, так і між людьми всіх народів? Чому 

один другого вважає за ворога? Чи є яка причина 

таких існуючих страшних обставин? Чи можна 

знайти правдиві відповіді на ці питання, щоб на ці 

відповіді ми могли вповати з довірою? Чи є щось 

таке, на що ми можемо покладати надію на луччі 

обставини в будуччині? 
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Той самий великий чоловік, який промовив вище-

зазначені пророчі слова, предвидівши небезпечні 

часи, що прийдуть на народи землі, також дав   

правдиву і правильну відповідь на кожне з вище  

зазначених питань, та на всі питання, які споріднені 

з ними. Тим великим чоловіком був‒Ісус Христос, 

син Всемогучого Бога. Він говорив так, як ніякий 

чоловік ніколи не говорив перед тим, або після того. 

Він говорив відносно слова Всемогучого Бога, яке є 

записане в Біблії: ―Слово Твоє правда‖ (Йоана 

17:17). Повні і цілковито задовольняючі відповіді на 

вище згадані споріднені питання знаходяться в Біб-

лії і ніде більше. Перед тим, як буде зроблено спробу 

дати відповідь, нехай кожен читач задасть собі ці 

запитання і повністю відповість на них, щоб вдо-  

вольнити своє власне сумління: ―Чи я вірю, що 

Всемогучий Бог, Творець неба і землі дійсно існує, 

та що він є Життєдатель чоловіка і нагороджає всіх, 

хто старанно шукає Його? Чи я вірю, що Біблія є 

словом Всемогучого Бога, а тому правдою? Чи вірю 

я, що Ісус Христос є сином Всемогучого Бога і що 

Він говорить цілковиту правду, яко маючий власть, 

і що щирий чоловік може впевнено сполягати на 

Його слова? 

Всякий, хто може відповісти на ці питання з приз-

нанням і хто вірить в Бога і Ісуса Христа, й що Біб-

лія є словом правди, і хто тоді без упередження буде 

уважно розглядати те, що дальше написано, знайде 

повну задовільняючу відповідь на кожне 
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із вищезазначених питань відносно небезпечних ча-

сів, які тепер знаходяться в світі, а також побачить, 

що йому принесе близька будучність. 

У народів, які називають себе ―християнськими 

народами‖, та котрі разом є знані як ―християнст-

во‖, теперішні нещастя і замішання є найбільшими, 

коли дивитися на весь світ. Щирі люди цих народів, 

які бажають зрозуміти правду і пізнати, що для них 

приготувала будучність, будуть вчитися і приділяти 

увагу тому, що є написано в слові правди і на чому 

основане слово правди, яке зазначене тут. Це зовсім 

не значить, що такі щирі особи повинні приєднати-

ся до будь‒якої організації, котра існує під сонцем. 

Те, що людям потрібно у цей час горя, то це знання 

правди, а тоді старатися бути послушним цій прав-

ді. Покірними на землі є ті одиниці, котрі бажають 

вчитися і вони є тими, котрі бажають зрозуміти 

правду. 

Той, хто занепокоєний і щиро бажає знати правди-

ву відповідь на вищезазначені питання, відкладе 

набік всякі упередження проти Біблії і всякі попе-

редньо зроблені заключення відносно того, що міс-

тить Біблія, і всякі упередження, які запровадила 

релігія або релігійні практики і буде уважно і чесно 

зважати на факти, які тепер добре знані всім в світ-

лі того, що є записано в Біблії, тому що тепер настав 

час, коли можна зрозуміти гармонійність Біблії. Ні-

коли скоріше в історії людства не було такої вели-

кої потреби знання і вирозуміння Божого 
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слова правди, як тепер. Беззаперечні факти є, що 

народи і люди знаходяться у великому страсі, кот-

рий то страх викликають вороги, а тому люди пере-

бувають в неволі. Отже, всі такі люди повинні ува-

жно прислухатися до слів, які сказав Ісус, а іменно: 

―Коли пробуватимете у слові моєму, справді ви уче-

ники (ті, хто навчається правди) мої будете, і зрозу-

мієте правду, й правда визволить вас‖ (Йоана 

8:31,32). Всі чесні і щирі люди бажають бути віль 

ними. Правди можна навчитися лише визначивши 

джерело правди, а тоді слідувати за сим правдивим і 

безпечним провідником. Думка несовершенного чо-

ловіка немає ніякого значення при вивченні прав-

ди, хіба що вона цілковито відповідає правді, так, 

як вона записана в слові Божім. Традиція людей є 

просто вираження думки чоловіка, котра то думка 

була вперше виражена багато років тому і переда-

вана з одного роду в другий. Єдиним совершенним 

чоловіком, який коли‒небудь перебував на землі, 

був Ісус, але Він не навчав і не говорив свою власну 

думку, а проголошував лиш ті річі, котрі Він отри-

мав від Всемогучого Бога. Свідчення Ісуса в сій   

точці є: ―Моя наука не єсть моя, а Пославшого ме-

не‖ (Йоана 7:16). ―Пославший мене правдивий; і я, 

що чув від Него, се глаголю в світі‖ (Йоана 8:26). ―Я 

на се родивсь і на се прийшов у світ, щоб свідкувати 

правді‖ ‒ Йоана 18:37. 

Чоловік боїться своїх ворогів головно через брак 

знання, а тому нездатний розпізнати своїх ворогів.  
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Для нього є потреба визначити своїх ворогів, щоб 

дізнатися про їх спосіб ділання і зрозуміти, який на-

прям він повинен взяти, щоб захистити себе від та-

ких ворогів. Тому чоловік мусить мати надійного і 

правдивого провідника в розпізнанню своїх ворогів, 

й в пошуку захисту від них. Де ж він знайде такого 

провідника? Всемогучий Бог дав інформацію, яку 

Він повелів своїм пророкам записати, а іменно: 

―Слово твоє світильник перед ногами моїми, і світ-

ло на стежці моїй‖ (Пс. 119:105). Покірний чоловік є 

той, хто бажає знати правду і готовий вчитися, і для 

його користи ця велика правда є записана в Біблії. 

―Він веде покірних до правди, і вказує смирному 

дорогу свою‖ (Пс. 25:9). Чоловік, який має великий 

страх не може тішитися миром, такий може знайти 

утіху в сих словах, написаних в святому Писанні: 

―Великим спокоєм радуються ті, що люблять закон 

твій, і нема для них спотикання‖ ‒ Пс. 119:165. 

У кожного чоловіка є вороги, і протягом століть 

люди сильно терпіли з рук ворогів. Після 1914 року, 

а головно після 1918 року, вороги стали ще більш 

злобними. Ті, котрі розглянули це питання знають, 

що це правда. Святе Писання подає задовольняючу 

причину. Надзвичайно важливо навчитися про 

джерело такого лукавства і про причину збільшеної 

діяльності ворогів за останні кілька років. Якщо ви 

уважно будете читати те, що послідує дальше, ви 

придбаєте багато бажаного і корисного знання. 
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ПРОТИВНИКИ 

 
―Дорога безбожних веде його на манівці‖ ‒ Прип.12:26. 

 

РОТИВНИК є той, хто противиться іншому без 

справедливої причини або виправдання, а то-

му він є ворогом. Якщо існують сотворіння, то це 

значить, що є і Творець. Творець є єдиний безсмерт-  

ний, від віку до віку і Його ім’я–Бог (Пс. 90:2; 1Тим.  

6:15,16). ―У початку сотворив Бог небо та  землю‖ 

(1Мойс. 1:1). Бог значить Всемогучий. Він відкри-

ває себе під різними іменами, а саме: ―Всемогучий 

Бог‖ значить, чия сила не має границь; ―Господь‖ 

значить, найвищий Правитель; ―Єгова‖ значить, 

Його замір відносно Його сотворінь; ―Отець‖ зна-

чить Життєдатель; і ―Всевишній‖ значить Той, ко-

трий є над усіма. По своїй волі Бог сотворив всі річі 

(Одкр. 4:11). Початком Його творіння був ―Льо 

гос‖, Його Улюбленець, і з того часу Бог вживав 

Льогоса, як свого активного післанця в сотворенні 

всіх річей, які були сотворені (Йоана 1:1‒3; Прип. 

8:22‒24; Одкр. 3:14; Кол. 1:15‒17). Всемогучий Бог є 

великий Дух, котрого ніякий чоловік не бачив, і ні-

яке людське око не може ніколи бачити (1Тим.  

6:16). Він є єдиним Іством, тобто тим, що сам з себе 

існує, інакше сказати, як ―Духове Іство‖. 

Бог сотворив багато духових сотворінь. Духовими 

сотворіннями є ті, які є невидимі для людського 

ока. Духове сотворіння має духове тіло 

П 
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або організм: ―Єсть тіло душевне і єсть тіло духове‖ 

(1Кор. 15:44). Все небесне воїнство є духовими сот-

воріннями і невидиме для людського ока. Такі ду-

хові сотворіння є зазначені під іменами ―херувими‖, 

―серафими‖ і ―ангели‖. Між духовими або ангель-

ськими сотворінями був один, котрого Бог назвав 

Люцифером. Всесвітня організація Бога Єгови від 

початку сотворення складалася з Його духових сот-

ворінь, над якими Бог Єгова був Найвищим Паном 

і Правителем. У своєму часі Богу було угодно сот-

ворити землю, і Він сотворив її для свого сотворіння 

‒чоловіка, котрого Він пізніше сотворив. ―Сотворив 

я землю, создав на ній й чоловіка; я‒моя рука розп-

ростерла небеса, та й усьому воїнству їх дав я закон. 

Так бо говорить Господь, сотворитель небес,‒Він 

Бог, що создав землю й приспособив її; Він же утвер 

див її, та й не надармо сотворив її; Він приспособив 

її, щоб на ній жили: Я‒Господь, а іншого нема‖        

‒ Іса. 45:12,18. 

 Бог сотворив чоловіка у своїм назначенім часі і 

назвав його Адам та помістив його в Едемі. ―І соз-

дав Господь Бог чоловіка з землі польової, і вдихнув 

йому в ноздрі живе диханнє. І став чоловік душею 

живою. І взяв Господь Бог чоловіка та й осадив йо-

го в Едемському саду порати його і доглядати‖ 

(1Мойс. 2:7,15). Бог сотворив жінку і дав її Адаму за 

дружину (1Мойс. 2:22‒24). Адам і його жінка Єва 

були зроблені частю Божої організації, і чоловік мав 

панувати над сотворіннями на землі, 
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які були нижчими за нього. Люцифер, духове сотво-

ріння, мав нагляд над чоловіком і над певною час-

тю духових сотворінь, та був поставлений так по 

призначенню Бога. Він був чиновником в організа-

ції Єгови, а ця організація Бога Єгови є позначена 

під символом ―гора‖. Відносно Люцифера є написа-

но в Біблії: ―У Едемі, Божому саді, пробував єси 

…Тебе помазав я, щоб, наче херувим, розпростерав 

охоронні крила; тебе поставив я наче на святій горі 

Божій, і ти ходив серад огнистого каміння‖ ‒ Езек. 

28:13,14.  

Коли Люцифер був призначений управителем чо-

ловіка, він був помазаний або йому була дана 

власть над чоловіком, й його задачею було нагляда-

ти за тим, щоб чоловік виконував свій обов’язок 

перед Богом згідно Його закону. Всесвітня організа-

ція Бога Єгови складалася з Льогоса, та всіх ан-

гельських або духових сотворінь і чоловіка на зем-

лі; і вся ця організація була в гармонії з Богом і бу-

ла послушна Богу, Творцю. Все у вселенній було в 

повній єдності.  

Всемогучий Бог Єгова є несамолюбним, а тому є 

написано, ―Бог є любов‖(1Йоана 4:16). Це значить, 

що Бог нічого не робить з самолюбною ціллю, але 

завжди для добра своїх сотворінь. Бог є праведний і 

святий. ―Бо Єгова справедлив, і любить правду. 

Лице його бачить праведника‖ (Пс. 11:7 Ротердам). 

―О Єгово! Милість твоя сягає на небеса, вірність 

твоя під хмари. Справедливість твоя,  
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як високі гори, суди твої, як глибінь велика; о Єго-

во! Ти спасаєш людей і скотину. Як дорога благість 

твоя, о Боже, коли діти людські сховку шукають у 

тіні крил твоїх‖ (Пс. 36:5‒7 Ротердам). ―Справедлив 

єси, ГОСПОДИ, і праві суди твої‖ (Пс. 119:137). 

―ГОСПОДЬ справедливий у всіх дорогах своїх, і 

благий у всіх ділах своїх‖ (Пс. 145:17). ―Справедли-

вість твоя, як високі гори, суди твої, як глибінь ве-

лика; ти о ГОСПОДИ, спасаєш людей і скотину‖ 

(Пс. 36:6). ―Справедливість твоя, вічна справедли-

вість, і закон твій правда‖ (Пс. 119:142). ―…Бог є 

світло і ніякої в Нього темряви‖ (1Йоана 1:5). Бог 

не може і не буде з признанням дивитися на те, що є 

неправедне. Задачею всіх частей організації Єгови 

було бути в повній гармонії з Ним, і всі або будь‒яке 

сотворіння, котре не було послушне Богу, було ви-

кинене з Його організації. 

 

ПОЧИН ВОРОГІВ 

 

Кожне несправедливе або лукаве сотворіння є 

противником і ворогом Божим. Люцифер бачив, що 

кожне сотворіння у вселенній віддавало честь і пох-

валу Всемогучому Богу. Люцифер забажав цієї чес-

ти і хвали для себе. Бажати, значить хотіти і праг-

нути того, до чого особа не має права. Люцифер був 

захланним сотворінням (Ерем. 51:13). Люцифер    

зухвало вважав себе рівним Всемогучому Богу, і про 

це є написано: ―О Люцифере, ранішная зоре,           
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(тобто з раннього початку сотворення землі, на якій 

він був призначений володарем) ти відрізаний до 

землі… Ти ж говорив у серці свойому: Взійду аж на 

небо, над Божими зорями престол мій поставлю, й 

засяду на горі між богами, на краю півночі. Взійду 

на висоти хмарні, рівнею тому зроблюсь, що Все-

вишнім зветься‖ (Іса. 14:12‒14). Інший переклад 

цього тексту звучить: ―Як же се ти впав з неба, дос-

вітня зоре? Ти розбився об землю, що топтав наро-

ди! Ти ж думав у серці свойому: Взійду аж на небо, 

над Божими зорями престол мій поставлю, й засяду 

на горі збору, на краю півночі. Взійду на висоти 

хмарні, рівнею тому зроблюсь, що Всевишнім 

зветься‖ ‒ Ротердам. 

 Люцифер замислив у свойому серці, інакше ска-

зати, його мотива була отримати користь для себе, а 

іменно, честь і похвалу сотворінь, які йому не нале-

жали. Щоб здійснити свій захланний план Люцифер 

вчинив слідуюче: Він приступив до жінки Єви і    

підступно промовив до неї, уживши для цього вужа, 

звіра, котрий був в Едемі. Будь‒який переступ Бо-

жого закону є гріхом, і Бог присудив кару смерти за 

здійснення добровільного гріха. Адам і Єва були по-

відомлені Господом, що гріх приведе їх до смерти 

(1Мойс. 2:17; Рим. 6:23). Люцифер добре знав закон 

Бога і про кару за його переступ. Його обов’язок був 

знати про це, але без сумніву він у це не вірив, і ця 

невіра була через його власний нечистий стан сер- 

ця. Він повинен був керуватись словом Божим,  
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однак, вважаючи себе рівним Всевишньому і вва-

жаючи, що він може без кари спонукати чоловіка 

переступити Божий закон, він приступив до його 

виконання. До Єви він сказав слідуюче: Чому ви не 

їсте плоду з дерева, що посеред едемського саду?, а 

Єва відповіла, що Бог дозволив їм їсти плоди з будь 

‒якого дерева, крім згаданого плоду і що Бог сказав 

їм: ―…не їжте з його, ані доторкатиметесь до нього, 

ато помрете‖. 

 

 Єва піддалася зводничому і хитрому впливу Дия-

вола, вона скуштувала і дала Адаму й він також 

з’їв; тому вони обоє стали переступниками 
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(1Мойс. 3:1‒6). Споживання забороненого плоду 

може здаватися для декого незначною річчю, щоб 

викликати кару смерти, однак слід пам’ятати, що 

гріх полягав в переступі закону Божого і вчинене-

ний після того, коли їх було повідомлено, що кара 

за такий переступ‒смерть. Адам не був зведений (1 

Тим. 2:14). За цей переступ Божого закону, чоловік 

був засуджений на смерть і вигнаний з Едему 

(1Мойс. 3:19‒24). Так вкоротці є заявлено початок 

діяльности Божого противника і ворога. 

 Люцифер був засуджений на смерть, однак з пев-

них причин Бог Єгова відклав виконання свого за-

суду або радше відклав виконання смертної кари, 

як дальше можна буде бачити. Тепер Люцифер став 

відкрито визнаним ворогом Божим. Кожне сотво-

ріння з того часу до теперішнього часу, котре свідо-

мо стало на сторону Люцифера і свідомо переступи-

ло Божий закон, є ворогом Божим. В часі винесення 

свого присуду проти ворога, Єгова змінив ім’я Лю-

цифера і дав йому чотири окремих і явних імен,  

кожне з котрих означає конкретний елемент його 

лукавства. З того часу Люцифер названий іменами 

Сатана; що значить противник або той, що проти-

виться Богу; Диявол, що значить чернитиль Божий, 

котрий свідомо приносить зневагу на ім’я Боже; 

Змій, що значить губитель; і Вуж, що значить зво-

дитель; а тому він позначений в святому Писанні як 

―змій, той вікодавний вуж, котрий є Дияволом і Са-

таною‖ (Одкр. 20:2). Він є противником 
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 і свідомо противиться Богу, а тому є головним во-

рогом Божим і ворогом чоловіка. В той час як Са-

тана є головним ворогом, є ще багато інших воро-

гів, як ми побачимо під час подальшого розгляду. 

 Все що за Богом і те, що походить від Нього, є     

світлом і правдою. Бог є Дателем життя вічного. Все 

що за Сатаною і походить від нього, є темрявою і 

кінчається смертю. Остаточно можна бачити, що 

всі без виїмку сотворіння, котрі отримають вічне 

життя у щасті, мусять бути і залишатися на стороні 

Всемогучого Бога, а кожне сотворіння, котре зали-

шиться на стороні Сатани буде повністю знищене. 

 При розгляді всіх питань, які в подальшому бу-

дуть розглядатися, треба пам’ятати цю велику  

правду, а саме: Що ціллю Сатани, Диявола є знева- 

жити і опрокинути Бога Єгову, поставити всі сотво-

ріння проти Бога і остаточно привести всі сотворін-

ня до знищення. Якщо він зуміє це зробити, він 

вважатиме себе побідником; така є його самолюбна 

ціль. Сатана, Диявол є дуже лукавий, тому всі хто з 

ним і продовжують бути з ним, є лукавими; а роз-

порядження Всемогучого Творця є, що всі безза 

конники будуть знищені: ―Господь хоронить всіх, 

що люблять Його, а беззаконних погубляє‖ (Пс. 145: 

20). Ця правда приводиться до уваги всіх сотворінь, 

щоб могли зробити вибір між Всемогучим Богом і 

Сатаною, й таким чином, кожне сотворіння рішить 

свою власну судьбу. 
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Від самого початку свого лукавого напряму,     

здається, що ціллю Сатани було і є вбити всіх, хто 

перебуває на стороні Всемогучого Бога. Адам і його 

жінка отримавши повноваження від Єгови, почали 

народжувати дітей і їх перший син був названий Ка-

їн; а пізніше вони мали сина на ім’я Авель. Каїн   

підпав під вплив Диявола і вбив свого брата Авеля 

(1Мойс. 4:1‒8). Сатана, ворог Божий сказав першу 

брехню, яка принесла смерть Адаму і Єві; який з 

самого початку був брехун і вбивця, так про нього є 

записано в Біблії (Йоана 8:44). Кожне вбивство,   

котре коли‒небудь робилося, було і є завдяки лука-

вого впливу і сили, яку Сатана застосовував проти-

інших сотворінь, 

тому кожен вбив- 

ця є агентом або 

знарядом Сатани, 

Диявола; отже є 

написано, що жо-

ден вбивця ніколи 

не буде мати на-

годи отримати віч 

не життя ‒ 1Йоа- 

на 3:15.  

 Люцифер, кот-

рий тепер знаний 

як Сатана, інакше названий великим бунтівником. 

Бог призначив його до високого уряду в своїй орга-

нізації і дав йому власть над певними ангелами,  
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як і власть над чоловіком. Святим обов’язком Са-

тани було бути цілковито лояльним і вірним до Бо-

га й вживати свою власть щодо ангелів і людей,  

згідно з законом Божим. Звертаючись до Диявола 

Єгова сказав: ―Тебе помазав я, щоб, наче херувим, 

розпростерав охоронні крила; тебе поставив я наче 

на святій горі (всесвітній організації) Божій‖ (Езек. 

28:14). Помазаний значить, що йому було призначе-

но і доручено Всемогучим Богом зайняти дуже важ- 

ливу позицію в Божій організації. Херувим значить 

той, котрий був призначений на позицію довіри, 

стерегти і дбати про річі, які були поручені йому 

(1Мойс. 3:23). Тому Люцифер був названий ―херу-

вим‖, котрий розпростерав охоронні крила‖ що 

значить, що він був над іншими сотворіннями, чиї 

інтереси він повинен був берегти згідно з законом 

Божим. Він свідомо спротивився Божому закону, і з 

того часу став бунтівником і постійним противни-

ком Бога. Одним з його способів обману є спонука 

ти певних сотворінь прийти до заключення, що  

Диявол не існує. Таким способом він обдурює їх і за-

сліплює їх до правди, тоді як інші його сотворіння 

ділають з ним свідомо і охоче. 

 

ВЖИВАНІ ЗНАРЯДИ 

 

 Кожне сотворіння і організація, котру Сатана ви-

користовував і продовжує використовувати для 

здійснення своєї бунтівничої і лукавої роботи 
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є ворогом Божим і ворогом всіх сотворінь, котрі ко-

ряться і служать Богу. Слідуючий доказ тої роботи 

без сумніву показує, що Сатана, Диявол є головний 

ворог чоловіка і що всі сотворіння, знаряди і органі 

зації які він використовує, є ворогами чоловіка. 

Ціллю цього видавництва є дати змогу чесним і 

щирим людям побачити і оцінити, хто є їх ворога-

ми, що таких ворогів можна уникнути, і що чесні та 

щирі люди можуть знайти єдине правдиве місце 

безпеки. 

 Щоб здійснити свою лукаву роботу, Сатана засто-

совує і використовує злих ангелів і лукавих людей, 

які формують організації котрі чинять несправед-

ливо. Сатана є духове сотворіння, а тому невидиме 

для людського ока; ангели є також духовими сотво-

ріннями і невидимими для людського ока. Лукаві 

ангели і лукаві люди, організовані та неорганізова-

ні, чинять зло по приказу Сатани. Земні або видимі 

первинні елементи, які вживає Сатана для здійс-

нення свого зводничого, обманного і лукавого діла є 

слідуючими, а іменно: Релігія, політика і комерція. 

Релігійні, політичні і комерційні організації протя-

гом століть використовувалися Сатаною, Дияволом 

для того, щоб знеславити і зневажити ім’я Всемо 

гучого Бога і Його улюбленого сина, Ісуса Христа, а 

також, щоб обдурювати людей, рабувати їх і повер-

тати на дорогу неправедности та знищення. 

Пам’ятайте, що дане тут свідоцтво відкриває еле-

менти, які є названі, як вороги Бога і чоловіка 
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і ви можете визначити їх, тоді у вас появиться надія 

знайти дорогу безпеки. 

 

АНГЕЛИ 

 

―Світ‖ це є організовані сотворіння під контролем 

володаря. Яке відношення вираз світ  має до чоло-

віка, ―світ‖ – це організовані люди і народи в фор 

му правительства, котрі діють під впливом, конт-

ролем і силою невидимого володаря. Сатана, Дия-

вол є ―бог‖, могучий або володіюча власть теперіш-

нього злого світу, а його ангели співділають з ним 

(2Кор. 4:4). Він був назначений володарем чоловіка 

перед його бунтом, але Бог не забрав сю власть во-

лодіти від нього, коли засудив Сатану на смерть; а 

причина сього буде виявлена з нашим подальшим 

розглядом. 

 В часі, коли Бог проголосив засуд проти Адама, 

Він вжив ці слова відносно Диявола: ―І положу во-

рогуваннє між тобою й жінкою і між насінням твоїм 

і насінням її, воно розчавлюватиме тобі голову, ти ж 

упиватимешся йому в пяту‖ (1Мойс. 3:14). Ці слова 

мають буквальне і символічне значення. Слово 

―жінка‖, так як воно є вжите в цьому тексті, симво 

лічно відноситься до Божої організації; а слова ―її 

насіння‖ символічно відноситься до тих сотворінь, 

котрі посвятили себе повністю Богу і стали частю 

Його святої, праведної організації. ―Змій‖, що зна-

чить губитель є одне з імен Сатани, Диявола  
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тут символічно вжите, а його ―насіння‖ символічно 

значить всі сотворіння, які стали частю організації 

Сатани. Кожне сотворіння у вселенній мусить стати 

або частю Божої організації, або частю організації 

під контролем Сатани. Сатана і його насіння є воро 

гами Божими і ворогами насіння Божої організації. 

Між ними обома існує гостра боротьба, але в своєму 

часі одна з них мусить побідити. Кожна щира особа 

повинна бажати знати наперед, як ся побіда буде 

досягнута. 

 Люцифер, який тепер названий Сатаною, спочат-

ку був красним сотворінням. Він прийшов до зак- 

лючення, що він гідний, щоб йому поклонялися ін-

ші сотворіння і з цієї причини він відійшов від нап- 

ряму мудрости, взявши немудрий напрям, яким він 

сам себе зіпсував; і до нього Всемогучий Бог сказав: 

―Високо неслось твоє серце задля пишноти твоєї, 

через гординю стратив єси мудрість твою; за те ж я 

звалю тебе на землю, оддам тебе царям, щоб пору-

гались над тобою‖ ‒ Езек. 28:17.  

 З того часу і дотепер велике число злих ангелів 

оперували з Сатаною, і всі вони заключені в Божо-

му присуді, який є записаний проти них (Мат. 

25:41). Головний представник Сатани в його лука-

вій організації є під назвою ―Гог‖, а місце житла  

товпи злих ангелів є ―земля Магог‖ (Езек. 38: 2‒6). 

Все таке воїнство злих ангелів є ворогами Всемогу-

чого Бога і ворогами кожного сотворіння, яке слу-

жить Богу. Будучи на землі, Ісус, даючи свідчення  
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перед людьми сказав, що Сатана є князь дияволів, 

невидимий правитель цього злого світа (Йоана 

14:30). Сатана є також названий ―Вельзевулом‖ що 

значить, провідник дияволів або лукавих духових 

сотворінь, а отже з того слідує, що існує ще багато 

інших лукавих дияволів, котрі зневажають Всемо-

гучого Бога, зводять людство і стараються знищити 

всіх, хто служить Богу (Мат. 10:25; 12:24; Луки 11: 

15, 18, 19). Всі лукаві сотворіння темряви, інакше 

сказати зла, є найбільш діючими ворогами проти  

тих, хто служить Всемогучому Богу і що вони вою-

ють проти Божих слуг; тому є написано, а саме: ―Бо 

наша боротьба не з тілом і кровю, а з князівствами, 

і з властями і з миродержителями тьми віка сього з 

піднебесними духами злоби‖ (Ефес. 6:12). Ціла ор-

ганізація Сатани вистроєна проти всього справед-

ливого, однак кінець їх всіх повне знищення. При-

чина, чому Бог дозволив їм існувати через такий 

довгий протяг часу, буде ясно показана для вашого 

вдоволення в подальшому розгляді. 

 Певним є, що в минулих часах ангели мали 

власть матеріалізуватися, інакше сказати, появля-

тися в людській формі або організмі. Це була прав-

да відносно добрих ангелів, що деякі з них появля-

лися Аврааму і іншим (1Мойс. 18:1‒15; 19:1,15). Ан-

гели Господні також появлялися іншим людям, кот- 

рі служили Всемогучому Богу (Суд. 2:1; 6:12‒16; 13: 

1‒20). Ці добрі і вірні ангели були післані Всемогу-

чим Богом, щоб сповістити Його вість людям 
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на землі. Лукаві ангели, які діяли з часу бунту Са-

тани також мали силу матеріалізуватися, що вони і 

робили. Ці злі ангели діяли в противенстві до волі 

Божої, тому що вони були проти Бога і на стороні 

Диявола. Вони появлялися на землі як велетні і у 

святому Писанні вони є названі ―нефилимами‖. Ці 

ангели є також названі ―упавші‖ або ―упавші анге-

ли‖, тому що вони повністю відпали від праведності 

і цілковито ділають в лукавстві або беззаконні (Пс. 

36:1,2). По тій самій причині про Сатану є написа-

но: ―Як же се ти впав!‖ (Іса. 14:12, Ротердам). Про-

тягом багатьох століть, це воїнство лукавих ангелів 

нападало на інших і тому є названі ―напасниками‖, 

тобто ті, що напастують і трактують жорстоко ін-

ших. Слово нефилим значить ―напасник‖, тобто 

―той, хто напастує інших і змушує їх до упавшости‖ 

(згідно Стронга). Певним є, що Гог є один із тих 

упавших. Це лукаве воїнство під наглядом Сатани, 

є цілковито зіпсуте і повністю позбавлене правед- 

ності. 

 Від часу вигнання Адама з Едему і протягом при-

близно 1500 років, людський рід розмножувався і 

чимраз зростав на землі. Всі сотворіння були пря-

мими потомками Адама, котрий на початку був со-

вершенним, а його потомки жінки неодмінно були 

красиві; тому є написано, що вони посідали чудову 

жіночу красу, тобто, вони були приємні на погляд. 

―Як почали ж люди намножуватись на землі та по-

народжувалось дочок у їх, тоді сини Божі,  
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бачивши, що в синів чоловічих дочки хороші, брали 

їх за жінок, хто котру вподобав‖‒ 1Мойс. 6:1,2.  

 Хто були ті сотворіння, вказані у цьому тексті, як 

―сини Божі‖? Певним є, що вони були сотворіннями 

Бога, яких Він сотворив у вигляді ангелів і котрі 

мали силу матеріалізуватися, вони матеріалізува-

лися і появлялися в людській формі. Всі вірні анге-

ли є названі ―синами Божими‖; тому що всі вони 

отримали життя від Всемогучого Бога (Йова 38:7). 

Ці сини Божі, котрі так матеріалізувалися, не були 

частю зборища Сатани в той час, тому що вони не 

були тими, хто прилучився до Сатани під час його 

бунту. 

 Треба пам’ятати, що Сатана, будучи противни-

ком Бога, його ціллю було всякого часу навернути 

всі сотворіння, як людей так і ангелів проти Бога і 

спонукати їх проклинати Бога і зневажити Його 

ім’я (Йова 2:1‒5). Лукаві ангели, які співділають з 

Сатаною є також ошуканцями. Ошуство і обман, 

були вжиті для того, щоб зловити Єву і вони завжди 

вживалися, щоб зловити других; отже його зборище 

злих ангелів вдалося до ошуства і обману, щоб ошу-

кати ангелів, які вище вказані як ―сини Божі‖. Тоді 

з’явилася можливість для Сатани зловити тих синів 

Божих, котрі матеріалізувалися і появлялися як 

люди. Цілком очевидним є те, що Сатана почав чи-

нити своє ошуство перед тим, як сини Божі появи 

лися в людській формі. Як вказано вище, ―сини 

Божі бачили дочок людських, що вони 
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були хороші‖, тобто, принадні на погляд, хоч вони 

були несовершенними. Як Сатана вжив Єву, щоб 

злапати Адама, так само Сатана переслідував по- 

дібний напрям, вживаючи інших жінок, щоб ошу-

кати і обдурити вищезазначених ―синів Божих‖. Ці 

―сини Божі‖, що матеріалізувалися, слідували пра-

ведним напрямом до того часу, аж доки не появили-

ся як дуже красні і пристойні люди й вони були по-

тягом для ока цих чарівних жінок. Сатана, Гог і ін-

ші із його злої товпи, які вдавали що вони пово-

дяться праведно, хоч були надзвичайно лицемірни-

ми, тепер представили і дали аргумент цим гарним 

мужчинам, щоб вони зробили велику і добру спра-

ву, одружуючись з тими красними людськими сот-

воріннями, які будуть народжувати расу красивих 

чоловіків і жінок, що зможуть досягнути доскона- 

лості. Нефилими або велетні, співділаючи з Сата-

ною, вживали такі самі аргументи відносно ―дочок‖ 

або чарівних жінок і спонукували їх бути готовими 

прилучитися. 

 Інша ціль Сатани і його союзників, практикую-

чих ошуство була, намовити народити і виховати 

расу сотворінь, вищу від природних потомків Ада-

ма, що само собою було б подальшою насьмішкою і 

зневагою Всемогучого Бога. Певним є, що нефили-

ми або велетні були присутними на землі в той час, 

коли сини Божі женилися з дочками людськими: 

―Були тоді на землі велетні, та й навпослі, як сини 

Божі горнулись до дочок чоловічих, а вони 
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їм роджали. Се ті потужники, що з давніх давен бу-

вали високо вславлені‖ ‒ 1Мойс. 6:4. 

 Тут святе Писання відкриває ясну картину, а са-

ме: Красні  жінки були на землі, котрі були прями-

ми потомками Адама; Сатана бачив свою можли-

вість далі практикувати ошуство і обман і дальше 

зневажати ім’я Всемогучого Бога; він спокусив ―си-

нів Божих‖, тобто, відвернув їх від дороги правед-

ности і ошуством і обманом спонукав їх повірити, 

що вони можуть зробити велике добро для людсь-

кого роду, одружившись з такими красними жінка-

ми. Сатана і його співучасники, нефилими або ве-

летні, можливо вважали це легкою справою спону-

кати тих красивих мужчин женитися з тими чудо-

вими жінками, а наслідок того подружжя був, що 

народжувалися діти, які були ―потужниками‖, ―ви-

соко вславленими людьми‖, фізично сильними, з 

чудовою поставою. 

 Аж до того часу, тобто, приблизно 1500 років піс-

ля вигнання з Едему, виявилося, що було лиш три 

мужі, котрі осталися правдивими і вірними Всемо-

гучому Богу і цими мужами були, Авель, Енох і Ной 

(Жид. 11:4‒7). Адам, Каїн і інші, котрих вони були 

потомками, були лукавими людьми, а наслідок    

подружжя матеріалізованих духових сотворінь з 

вищезазначеними жінками був, що всі потомки 

стали лукавими і зневажали ім’я Боже. Тому є по-

казано, що Сатана і його товпа мали успіх у відвер-

ненні людей від Бога. Тільки три мужі були 
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на стороні Бога, а всі інші на стороні Диявола, це 

був надзвичайно беззаконний і бунтівничий рід і 

кожен їх замисел був лукавим. Чому ж тоді Всемо-

гучий Бог мав дозволяти тому лукавому зборищу 

продовжувати  жити на землі? ―Як же побачив Бог, 

що ледарство людське було велике на землі, а люди 

дбають повсякчасно тільки про лихе‖ ‒ 1Мойс. 6:5.  

 Бог Єгова є тим великим Духом, а сотворіння на 

землі є тілом, тому є написано, ―всяке тіло–трава‖ 

(Іса. 31:3; 40:6). Сотворіння повністю залежать від 

Бога щодо життя і лише ті, котрі залишиться в гар-

монії з Богом, будуть мати вічне життя. ―Засихає 

трава, в’яне цвіт, коли подує на його подих Госпо-

день: Так і люди‒трава. Засихає трава, в’яне цвітка, 

слово же Бога нашого триває по всі віки‖ ‒ Іса. 40: 

7,8. 

 Той рід який тоді існував на землі, окрім трьох 

вищеназваних мужів, був гідний лише на знищення. 

Тому відносно цього лукавого роду Бог сказав: ―І 

рече Господь: Не буде мій дух переважувати в лю-

дині довіку, бо вона тіло; дак нехай віку людського 

буде сто і двайцять год‖ (1Мойс. 6:3). Чому тоді Бог, 

великий Дух, святий і праведний, мав дальше зма-

гатись з чоловіком і дозволяти йому зневажати своє 

святе ім’я? Він міг би в хвилю знищити чоловіка і 

започаткувати новий рід, але Бог оголосив про свій 

замір відкласти виконання присуду   відносно лука-

вої товпи, котра тоді населяла землю, на період в 

120 років. Це беззаконьство на землі смутило Бога 



39 

ПРОТИВНИКИ 

 

Єгову в Його серці, тому є написано: ―Дак жалкував 

Господь, що сотворив чоловіка на землі, тай журив-

ся тяжко‖ (1Мойс. 6:6). Слово  ―жалкував‖, яке є 

там вжите, не значило, що Бог зробив велику поми-

лку. Слово жалкував значить, зміна напряму ділан-

ня до своїх сотворінь. Отже Бог зазначив, що Він 

―увільнить себе від своїх противників‖, знищивши 

їх (Іса. 1:24). В Його заявленому замірі було відкла-

сти виконання присуду на 120 років. ―І рече Бог: 

Вигублю чоловіка, що із землі, як чоловіка так і 

скотину, і лазюче і летюче; бо взяла мене досада, що 

посоздавав їх. Нояг же здобувся на ласку в Господа‖ 

‒ 1Мойс. 6:7,8. 

 Слово ―посоздав‖, яке є вжите в даному тексті і 

слово ―вигублю‖є в повнім контрасті одне з одним і 

відкривають значіння слів ―я жалкував‖. Бог Сот-

воритель обдарив своєю ласкою свої сотворіння і 

довго терпів їм, а тепер Він знищить їх за їх безза-

коння. У вище зазначеному тексті (1Мойс. 6:3) є 

сказано про ―сто двадцять років‖. Однак цей період 

часу не ограничує вік чоловіка. В записі є показано, 

що Боже заявлення відносно 120 років було зробле-

но перед тим, ніж появилися три сини Ноя, а імен-

но, Сем, Хам і Яфет і що Ной жив на землі більш 

ніж 400 років після того, як було зроблено це заяв-

лення. ―І пожив Нояг по потопі триста і пятдесят 

год. І було всіх днів Ноягових років девятсот і пят-

десять і вмер‖ (1Мойс. 9:28,29). Яка була ціль в 

продовженні часу перед знищенням 
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ще на 120 років, замість знищити людей на землі в 

тім часі? Протягом тих 120 років, Бог Єгова велів 

давати свідоцтво людям землі, цілковито попе      

реджаючи їх про свій замір знищити всіх беззакон-

ників. Бог ніколи не робить несподіваних присудів 

відносно будь‒кого, а дає повне і справедливе попе-

редження про свій замір. Його праведний слуга 

Ной, своїм ділом і своїм словом ніс свідоцтво лю-

дям, які були коло нього, попереджуючи їх про Бо-

жий замір знищити всі живі сотворіння на землі, які 

звернулися до беззаконня (1Петра 3:20; 2Петра 2:5). 

Бог Єгова тут предсказав іншу велику подію, яка 

тепер в порядку сповнення. 

 Бог повідомив Ноя про свій замір знищити землю 

і приказав Ноєві збудувати ковчег, в який ввійшов 

Ной і його родина, а також визначені звірята були 

взяті, щоб врятувати їх і перенести через потоп. 

―Земля ж попсувалась перед Богом, і сповнилась 

насильством земля. І споглянув Бог на землю, аж 

вона зопсувалась; бо зопсувало всяке тіло свою 

путь на землі. І рече Бог Ноягові: Конець усякому 

тілу прийшов перед мене; бо землю сповнено на-  

сильством од них. Оце ж хочу їх викоренити з землі. 

Зроби собі ковчег із соснового дерева; гнізда поро-

биш у ковчезі та й посмолиш його з середини і на-

двору смолою‖ (1Мойс. 6:11‒14). Протягом періоду 

в 120 років Ной будував ковчег і поки він це робив, 

продовжував попереджати людей про сповнення 

присуду Бога Єгови, який надходить, 
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однак люди не звертали уваги на цю осторогу. Під 

наглядом Сатани, вони продовжували зневажати 

ім’я Бога. Діяння Ноя в будові ковчегу було сві-    

доцтвом людям на землі і повним свідоцтвом Ноєвої 

віри в Бога, а також його ділання було осудом всіх 

беззаконників. ― Вірою, звістку прийнявши Ной про 

те, чого ніколи не видано (таких річей як дощ, вода, 

великі бурі, повені; котрі то річі прийшли в потопі) 

в страсі (Божому) збудовав ковчег на спасеннє дому 

свого, котрим осудив сьвіт, і стався наслідником 

праведности, по вірі‖ ‒ Жид. 11:7 А.П.В.  

 Без сумніву, діяльність Ноя а також його слова, 

були свідоцтвом людям і ангелам і таким чином він 

пророкував їм обом, як і правдиві послідовники 

Христа це робили пізніше (1Кор. 4:9). Крім надання 

повного і справедливого попередження тим людсь-

ким сотворінням, котрі тоді існували на землі, Все-

могучий Бог зробив пророчий образ, показуючи 

знищення цілої організації Сатани, тобто, всіх Його 

ворогів при кінці світа, і це є показано словами Ісу-

са Христа, котрий сказав: ―Як же дні Ноєві, так бу-

де і прихід Сина чоловічого. Бо, як були за днів пе-

ред потопом, що їли, пили, женились, і віддавались, 

аж до дня, коли увійшов Ной в ковчег, та й не зна-

ли, аж прийшла повінь і позносила всіх; так буде й 

прихід Сина чоловічого‖ ‒ Мат. 24:37‒39.  

 Як Ной давав попередження по приказу Божому, 

так і Господь Бог приказує своїм вірним одиницям 

на землі, в другому приході Христа, 
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дати цілковите попередження, проповідуючи ―сю 

євангелию Його царства‖, як свідоцтво для світа і 

зробити це перед часом повного знищення світа в 

Армагедоні ‒ Мат. 24:14,21.  

 

ХТО ЗАГИНЕ? 

 

 Присуди Бога Єгови завжди сповняються по Пи-

санню. Зауважте, Його присуд, написаний відносно 

лукавства за днів Ноя, говорить слідуюче: ―Як же 

побачив Бог, що ледарство людське було велике на 

землі…І рече Господь, вигублю чоловіка…Конець 

усякому тілу прийшов‖. ―Як чоловіка, так і скоти-

ну…хочу викоренити їх‖ (1Мойс. 6:5,7,13). Всі   

людські сотворіння на землі, окрім Авеля, Еноха і 

Ноя в той час, коли був написаний присуд, прино-

сили зневаги на ім’я Боже. Потомки дочок людсь-

ких і синів Божих, що матеріалізувалися, були ті  

лесні і всі вони були сильно лукаві й гидотою для 

Бога. Люди від тої злуки між вищезазначеними    

дочками і ―синами Божими‖ є названі  ―потужни-

ки‖ (по давньоєврейськи: Гібборими, тобто, ―могу-

чі‖), ―високо ‒ вславлені люди‖. Вони були могучи-

ми і високо‒вславленими перед іншими людськими 

сотворіннями, але не перед Всемогучим Богом. Пе-

ред Ним вони були гидотою. Божий присуд був про-

ти них і вони були знищені в потопі. Не було ніякої 

причини, чому вони мали б залишитися живими; 

тому є написано: ―Бо погибнуть беззаконники‖ 
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(Пс. 37:20). Сильний потоп прийшов і про його на-

слідок є написано: ―І повиздихало всяке тіло, що 

двигалось по землі, і з птаства і з скотини, і з зьвіра, 

і з усякого лазючого поповза по землі і всяка люди-

на. І погинуло все живе, що було на земному лиці, 

погинуло, і людина і скотина і лазюче поповза, і 

птаство небесне, і вигублено все те на землі, і зо-

ставсь Нояг один да те, що було з ним у ковчезі‖‒ 

1Мойс. 7:21,23. 

 

 Що сталося з ―синами Божими‖, котрі матеріалі-

зувалися як люди і женилися з жінками? Ті ангели, 

названі ―синами Божими‖, були спочатку частю 

Божої організації  і їх задачею було, бути 
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вірними Богу і безперестанно служити Йому. Вони 

піддалися хитрому впливу Диявола і його лукавих 

союзників. Вони згодилися йти напрямом, який ціл- 

ковито не є в гармонії з Всемогучим Богом. Отже 

вони більше не мали охорони ані захисту Божого, 

але вони стали доступними, щоб Диявол мав мож-

ливість щось зробити з ними. Це правило ясно по-

казано і записано в слові Божому ‒ Осія 11:8; Ерем. 

12:7; Іса. 47:6.  

 Що ж тоді Диявол зробив з тими синами Божими, 

і чи взагалі що небудь робив? Святе Писання пока-

зує, що ті духові сотворіння були ув’язнені. Де вони 

були ув’язнені і хто їх ув’язнив? Звичайно Сатана і 

його задираки, нефилими, ув’язнили їх і місце їх 

ув’язнення знаходиться в землі Магог. Пізніше Ісус 

проповідував тим ув’язненим духам про замір Бо-

жий; тому є написано: ―В котрому і тим духам, що в 

темниці, прийшовши, проповідував, колись то (пе-

редше, Поправлена Версія) неслухняним, як того 

часу дожидало (їх) довготерпіннє Боже, за днів Ноя, 

як строївся ковчег, в котрий мало, то єсть, вісім 

душ, спаслося од води‖‒ 1Петра 3:19, 20. 

 Ті сотворіння не були знищені в потопі по тій при- 

чині, що вони не були включені в засуді відносно 

всіх жиючих і задовго після потопу Ісус проповіду-

вав їм. Впродовж 120 років вищезазначений Ной, 

―проповідник праведности‖ проповідував їм, але 

вони не зважали на його проповідування і по цій 

причині вони залишилися під властю і  
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впливом Диявола і коли потоп обрушився на зем-

лю, вони не знайшли ніякої охорони, яку надав би 

їм Господь Бог і Диявол ув’язнив їх, надіючись зав-

жди тримати їх далеко від Бога. Вони чули пропо-

відь Ноя; і сей факт, що він проповідував їм і що 

Ісус проповідував їм пізніше показує, що вони бу-

дуть мати можливість отримати прощення і повер-

нутися до Божої ласки, а Сатана ув’язнив їх, щоб 

перешкодити їм повернутися до Бога; і як здається, 

то вони знаходяться в землі Магог (Езек. 38:2;39:6). 

Сатана і його орда затримали ці сотворіння у в’яз- 

ниці, щоб вони не могли знову постати перед Богом. 

Запис показує, що одного дня Сатана прийшов, щоб 

стати перед Господом Богом, але його ангели не  

могли явитись: ―Сталося ж одного дня, що сини 

Божі прийшли стати перед Господом; та прийшов і 

Сатана між ними стати перед Господом‖ ‒ Йова 2:1. 

 Отже, одна із цілей проповідування правди є дати 

сотворінням можливість покаятися і прийти до   

гармонії з Богом, і той факт, що Ісус проповідував 

тим сотворінням у в’язниці попирає заключення, 

що вони можливо будуть мати нагоду навернутися і 

прийти назад до гармонії з Богом. Те, що їх ув’язнив 

Сатана не обов’язково значить, що вони є ―насін-

ням Сатани‖, але той хто покається і направиться, 

згідно Божого закону, такий може бути схоронений. 

Це значить, що у своїм часі вони мусять взяти ви-

разну і рішучу позицію проти Сатани і Гога, а та-

кож всієї лукавої товпи і показати себе цілковито   
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на стороні Бога. (Для більш повного підтвердження 

цього предмету відносно того, як Ісус проповідував 

їм, дивись невелику книжечку під назвою Ангели). 

 

ДОБРОВІЛЬНО ЛУКАВІ АНГЕЛИ 

 

 Що сталося з нефилимами або велетнями, добро-

вільно лукавими ангелами, які появилися на землі 

до потопу і де вони тепер? Святе Писання, якщо йо-

го уважно розглянути, дає відповідь на це питання. 

Ті лукаві ангели приєдналися до Сатани у його бун-

ті і матеріалізувалися до потопу як велетні на землі. 

Вони не були заключені в присуді Божому з тими, 

які мали бути знищені в потопі; тому що вони, ра-

зом з Сатаною, ще скоріше були засуджені на 

смерть і виконання цього присуду було відложено 

на більш пізніший час, як ми будемо далі бачити під 

час цього вивчення. Присуд цілковитого знищення 

давно був даний проти Сатани і інших свідомо лу-

кавих сотворінь і вказував, що він буде виконаний 

проти Сатани ―…і ніколи тебе вже не буде‖ (Езек. 

28:19). Ті ангели або духові сотворіння, які доброві-

льно приєдналися до Сатани в його бунті, стались 

добровільно лукавими і є тримані там на вічне зни- 

щення, разом з Сатаною (Мат. 25:41). В тому часі 

всі безаконники мусять загинути (Пс. 37:20). Віднос- 

но сих лукавих ангелів є написано:―…чий суд з да-

внього (тепер з давнього А.П.В.) часу не гаїться, і 

погибель їх не дрімає‖ (2Петра 2:3 вираз Діаглота).  
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Апостол, котрий написав ці слова скермував свою 

мову до часу кінця світу; і тепер той час настав, то-

му присуд проти тих добровільно лукавих ангелів 

не гаїться, а буде виконаний в Армагедоні, який є в 

близькій будуччині. 

 Отже, відносно цих свідомо лукавих ангелів є на-

писано: ―Бо коли Бог ангелів, що згрішили, не по-

щадив, а кинув їх в окови пекольної темряви, і пе-

редав, щоб хоронено їх на суд‖ (2Петра 2:4). Згідно 

іншого перекладу цей текст звучить: ―Бо коли Бог 

ангелів, що згрішили, не пощадив, а кинув їх в тар-

тарус, окови густої темряви, і передав, щоб хороне-

но їх на суд‖ (2Петра 2:4 Діаглот). Запис показує, що 

ті ангели були засуджені на смерть задовго перед 

потопом. Слово ―пекло‖ в цьому тексті, походить 

від грецького слова тартарус і це слово значить або 

представляє велику упавшість і деградацію. В таку 

саму деградацію впав Люцифер, коли він став Дия-

волом. Ті лукаві ангели були частю всесвітньої ор-

ганізації  Люцифера, а коли він став Сатаною, вони 

прилучилися до нього в його бунті. ―Окови темря-

ви‖ не значить буквально залізні окови, а значить, 

що вони є тримані в темряві відносно вирозуміння 

Єгови і Його заміру і назавжди виключені з Його 

ласки, котра то ласка є світлом, а противно до ньо-

го є густа темрява. Написано, що в світлі Бога є 

життя; а тому ―окови темряви‖ є прямо протилежне 

і значить цілковиту смерть або знищення.Ті ангели 

перед бунтом були частю Божої всесвітньої 
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організації, а коли вони прилучилися до бунту, вони 

були відрізані назавжди від Його ласки. Ось так яс-

но показано Боже справедливе правило відносно 

всіх тих, які віддають себе лукавому Дияволу. Гос-

подь оголосив, що Він збере тих чинитилів безза-

коння і кине їх в ―надвірну темряву‖ ‒ Мат. 25:30.  

 Сатана є головним над дияволами і що є ще інші 

дияволи; які в святому Писанні є під назвою, а са-

ме; ―князівства‖, ―власти‖, ―володарі темряви‖, 

―лукаві духи‖ в невидимих місцях (Ефес. 6:12 за-   

мітка). Всі такі є ворогами Божими і всі є ворогами 

тих, котрі служать Всемогучому Богу. Ті лукаві ан-

гели є живі і продовжують виконувати свою дия-

вольську роботу в межах їх ограниченого царства, а 

головно серед тих, хто не знає і не служить Всемогу-

чому Богу. Первинним начальством або місцем  

житла таких була Божа організація під Люцифером, 

а коли вони разом з Люцифером збунтувалися про-

ти Бога, вони здеградувалися і ця деградація є наз- 

вана ―окови темряви‖. ―І ангелів, що не схоронили 

свого начальства, оставивших свої оселі, про суд 

великого дня вічними оковами під темрявою схо-

ронив‖ (Юди 6). Це згаджається з слідуючим свя-

тим Писанням: ―То й знає Господь побожних з по-

куси вибавляти, неправедних же хоронити про суд-

ний день на муки‖ ‒ 2Петра 2:9.  

 Великий день суду – це період часу, в межах якого 

Ісус Христос, Виконатель і Слуга Єгови виконує 

суд, який буде розглядатися в іншому розділі 
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цієї книги. ―Окови‖ не посилаються на буквальні 

окови, але значить що ті, котрі так є тримані, є від-

кинені від Божого світла і ласки й знаходяться в 

темряві відносно Його заміру за винятком того, що 

вони знають, що вони є засуджені на знищення; але 

без сумніву, Диявол намагається переконати їх     

інакше. Коли Ісус був на землі й стрінув тих лука-

вих духових сотворінь, які гноблять людей, Він до-

корив їм і вони закричали: ―Що нам і Тобі, Ісусе, 

Сину Божий? Чи на те прийшов єси сюди, щоб нас 

заздалегідь мучити?‖ ‒ Мат. 8:29; Луки 4:34. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 Диявол і його ангели були діяльні від часу бунту в 

Едемі і до теперішнього часу, і вони будуть продов-

жувати свою діяльність аж до свого знищення в часі 

Армагедону. Як Сатана, ―стародавній змій‖ є голов 

ний обманщик, так і всі його беззаконні ангели є 

обманщики, отже, незаперечні докази показують, 

що він до тепер продовжує обдурювати людей. Вони 

діють таким чином, що заволодівають умом чолові-

ка і тоді примушують його робити злі вчинки. Як-

що одиниця згаджається чинити волю Божу а тоді 

стається невірна, то тоді вона легко стає жертвою 

лукавих духових сотворінь. Вражаючий приклад 

цього є записаний відносно Саула, котрий був виб-

раний першим царем Ізраїля. Ізраїльтяни просили 

собі царя і Бог поступився їх просьбі і дозволив, 
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щоб вони мали Саула за царя. Всемогучий Бог дав 

особливий приказ Саулу і поручив йому виконати 

певний обов’язок, а Саул, хоч і приступив до вико-

нання цього, свідомо і добровільно нарушив приказ, 

внаслідок чого Саул попав в сіти Диявола і його 

злих ангелів. У слові Божім написано: ―Хто боїться 

людей, той в біду попаде; хто ж боїться Господа, бу-

де безпечен‖ ‒ Прип. 29:25. 

 Коли цар Саул зустрівся з вірним пророком Бо-

жим Самуїлом, Саул сказав: ―Провинив я, пересту-

пивши Господнє повеління ... тільки ж я боявся лю-

ду, тим і вволив його волю‖(1Сам. 15:24). Таке є ви-

значене правило для чоловіка, що коли він боїться 

людей і по цій причині стає непослушний Богу, то 

він неминуче попаде в сіти Сатани. Господь Бог   

позбавив Саула своєї ласки і охорони, тоді Диявол і 

його лукаві ангели заволоділи умом Саула і спону-

кали його після цього здійснити численні спроби 

вбивств. Тоді Саул знайшов чарівницю в Аендор, 

яка була спіритичним медіумом, при помочи котрої 

лукаві духи мали свої зв’зки з сотворіннями людсь-

кими, і Саул звернувся до цієї лукавої чарівниці за 

порадою. ―І дав Саул прибічникам своїм наказ: І 

знайдіте мені жінку‒чарівницю; піду до неї та спи-

таю. І відказали йому прибічники його: В Аендорі є 

така женщина, що віщує (за підмогою визваного з 

того світа духа)‖ (1Сам. 28:7). Цим є доведено, що 

чарівниці і їх ―знайомі духи‖ є противниками Бо-

жими і чоловіка і що вони заволодівають  
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умом чоловіка і відвертають його від Бога. В цьому 

випадку той злий дух обдурив Саула, спонукав його 

думати, що Самуїл, який жив перед тим часом і по-

мер, все ще живе. Самуїл, будучи мертвим, не міг 

підтримувати зв’язок з ким небудь із живих, але 

злий дух внушив Саулу повірити, що це можливо 

(Еккл.  9:5,10). У своєму часі Саул помер як против- 

ник і ворог Божий, тому що він боявся людей і став 

невірним Богу, відпавши цілком до Диявола (1Сам.  

28:7‒20; 31:4,5). Чарівництво практикувалось від 

часу Саула і до наших днів. 

 

ЧАРІВНИЦТВО 

 

 Чарівники є ті сотворіння, котрі  піддалися Дия-

волу як його знаряд, і котрі позволяють Дияволові і 

його ангелам користуватися ними як медіумами,  

для установлення зв’язку між лукавими духами і 

людьми на землі. Чарівництво є від Диявола і воно 

є плодом бунту. Сатана бунтівник винайшов чарів-

ництво, і він, і його лукаві духові союзники, вико-

ристовують і практикують чарівництво, щоб обма-

нути людські сотворіння. Коли Саул не послухав 

Бога, пророк Господній сказав до Саула: ―Бо непос- 

лух, се такий гріх, як і чарівництво, а своя воля, се 

таке як ідолопоклонність; за те, що ти відкинув 

слово Господнє, відкинув і Він тебе, щоб не був ти 

царем‖ ‒ 1Сам. 15:23. 
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 Саул пішов напрямом Сатани і збунтувався проти 

повелінь Божих і зробив гріх чарівництва. До того 

ж, закон Божий категорично забороняв практику-

вати чарівництво, бо все це від Диявола: ―Не зоста-

вляй відьми живою‖ (2Мойс.  22:18). ―Нехай не буде 

в тебе нікого, хто велить синові свому чи дочці сво-

їй через огонь проходити; нікого, хто ворожбитує, 

або чарує, або замовляє, або віщує‖ ‒ 5Мойс. 18:10. 

  Диявол і його союзники лукаві ангели обманом 

спонукали людей повірити, що мертві не є мертви-

ми взагалі, але є живі. Така була перша брехня Са-

тани, яку він сказав до Єви, ―що не існує така річ як 

смерть‖. Тому Ісус сказав про Сатану, Диявола: 

―…бо він брехун і отець брехні‖; тобто той, хто по-

роджує брехню (Йоана 8:44). Фактично всі релігійні 

організації на землі вчать, що мертві є живі; і це по-

казує, що такі організації підпали під обман Дияво-

ла.  

 Бог особливо наголосив в своїм слові: ―Бо живі 

знають, що помруть, а мертві нічогісінько не тям-

лять, і нема їм вже заплати, бо й пам'ять про них 

пішла в забуток. Все, що маєш снагу робити, роби 

руками твоїми; бо в могилі, куди ти йдеш, нема вже 

роботи, ні роздумування, ні знання, ні мудрості‖ 

(Еккл. 9:5,10). ―Мертві не будуть хвалити Господа, 

ні всі ті, що йдуть до місця мовчання‖ ‒ Пс. 115:17. 

 У вічу цього і багато інших підтверджень з свято-

го Писання (Пс. 6:5; 146:4; Іса. 53:12; Езек. 18:4,20) 

багато релігійних організацій твердять,  
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що мертві є живими у ―чистилищі‖ або пеклі, або 

ще десь інде, і вони основують свій ―доказ‖ на брех-

ні Сатани і на факті, як вони заявляють, що є здатні 

підтримувати зв’зок з мертвими при помочи знаків, 

постукування або того, що вони чують голоси. Такі 

особи йдуть до духовних медіумів і проводять те, що 

вони називають ―сеанс‖ і що медіум, як вони вва-

жають, вступає в зв’язок з їх помершими прияте-

лями, котрі, як каже медіум, є живими. Такі обма-

нуті особи чують голоси, які видаються їм, що вони 

походять від померших, однак фактом є, що голоси, 

які вони чують, є голосами злих духів, котрі приєд-

налися до Сатани з початку його бунту й є здегра-

довані і знаходяться в темряві, котрі продовжують 

ошукувати легковірних людей, що не вірять в Бога 

Єгову; і вони продовжують зневажати Боже ім’я, 

підтримуючи життя через брехню Сатани, а іменно, 

―нема смерти‖. 

 Це абсолютний факт і не підлягає дискусії, що ніх- 

то із лукавих ангелів не може підтримувати зв'язок 

з будь‒яким чоловіком, який цілковито посвячений 

Богу і який продовжує бути вірним Господу Богу. 

Це само собою є доказом, що всякий уявний зв’язок 

з помершими, є діяльністю ворогів Божих і чоловіка 

з ціллю введення людей в оману і нанесення знева-

ги на ім’я Боже. Ціллю ворогів є відвернути людей 

від Бога, спонукавши їх повірити в  брехню Дияво-

ла, котра то брехня є пов’язана з ―чистилищем‖ і 

вічними муками, які основані виключно на 
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брехні Сатани. Отже, очевидним є те, що релігійні 

організації, котрі навчають доктринам про чисти-

лище і вічні муки, а також, що мертві є живі, діють 

під сильним зводничим впливом Диявола і його 

злих ангелів. 

 Діла чарівництва робилися протягом століть і 

практикуються до сього дня. В шістнадцятім і сім-

надцятім століттю величезна хвиля чарівництва 

прокотилася по Європі і Америці. Багато осіб були 

катовані і мучені чарівниками, які діяли силою лу-

кавих духів, а головно в Англії і Шотландії прово-

дилися жорстокі катування чарівниками при допи-

тах (дивись ―Енциклопедія Американа‖, том 29 

стор. 431). У ранні часи колонізації Америки вида- 

валися суворі закони проти практикування чарів-

ництва. Кожному американцю знана історія про дії 

чарівництва  в штаті Сілем (Массачусетс). Чарівни- 

ки, діючи під впливом і контролем Диявола і вище 

згаданих лукавих духів стверджували, що вони   

спроможні літати в повітрі на мітлах, кочергах і 

навіть на звірах, що розуміється фізично немож- 

ливо. Обдурені люди, що піддалися під власть Дия-

вола і його лукавих ангелів, внушили сами собі, що 

вони також можуть робити такі річи. 

    Інший вражаючий приклад мав місце в Росії в 

поточному (1937 році), коли цілий ряд осіб були 

притягнуті до суду, їх судили і засудили до страти за 

злочин і зраду, після того, як ті особи призналися в 

здійсненні тих злочинів і в діях, яких вони 
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жадним чином не в змозі були зробити. Ці особи 

явились до суду і признали себе винними, знаючи 

наперед, що кара для них буде смерть. Вони разпо-

віли перед судом про свої дії при здійсненню зло- 

чинів, в яких вони призналися, але яких вони ні в 

якому разі не могли зробити. Вони наприклад 

стверджували, ніби то вони подорожували з Москви 

в Осло, в Норвегії, на аеропланах, причому опис 

цих аеропланів і їх число показували, що такі аеро-

плани ніколи не існували. Визнання провини цих 

осіб і засудження їх до смертної кари на основі їх 

власних свідчень дуже вразили весь світ, тому не 

раз в публічній пресі і в повідомленнях по радіо 

піднімалося питання про причини цих явищ, однак 

нікому не вдалося знайти розгадку по тій причині, 

що люди свідомо відкидають і зовсім не знають 

слова Божого. Ці особи в Росії, які добровільно ви-

знали себе винними, були засуджені до страти, і без 

сумніву, ці уявні злочинці стали жертвою, підпавши 

під контроль лукавих ангелів і пішли подібним на-

прямом як цар Саул, коли підпав під вплив злих 

духів. Ці лукаві ангели внушили в уми тим бідним 

особам, що вони винні і спонукали їх визнати свій 

злочин, в якому ці особи були абсолютно невинні. 

 Інший приклад діяльности цих лукавих духів є 

слідуючий. Вночі на 27 лютого 1933 року був підпа-

лений дім німецького Рейхстагу і цим відкрилася 

дорога для Гітлера і його зборища для захоплення 

власти над Німеччиною, і вскорі після цього 
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це їм вдалося. Цей злочин підпалу дав те, що нацис-

ти потребували. Нацисти сами підпалили дім, а 

потім звинуватили в скоєнні цього злочину своїх 

політичних противників, багато з яких були ареш- 

товані. Якийсь голландець на ім’я Ван дер Луббе, 

що описується як слабоумний в публічній пресі, був 

арештований і разом з деякими іншими комуніста- 

ми звинувачений в злочині підпалу Рейхстагу. Джон 

Гюнтер, молодий американський журналіст, був 

присутній на цьому судовому процесі і дав звіт про 

цього чоловіка.  

   У своїй книзі Середина Европи опубліковані факти 

і приводим з цієї книги слідуюче: ―Ван дер Луббе є 

досить типовим побічним продуктом сучасної циві- 

лізації. Він був не лише слабоумним, але носив в 

собі запеклу ворожнечу проти нинішного суспільно-

го ладу і авторитету, намагаючись виправити сус-

пільне зло своєю манією підпалів. Він був дійсний 

палій. Бездомний бродяга, що скитається по квар- 

талах злочинців в Берліні, він зробив декілька під- 

палів, і цинічно хвалився цим. Нацисти почули про 

це. Подальші  факти, які відкрилися показують, що 

нацисти самі організували так, щоб Ван дер Луббе 

міг потрапити в дім з матеріалом  для підпалу, так 

що він неминуче мусів був виявитися винним в    

підпалі. Вогонь, який знищив ту будівлю був хіміч-

ного походження, і нацисти сами принесли в дім ті 

хімічні матеріали через підземний хід Герінга, і зро-

били це з таким розрахунком,  
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що цей вогонь мав виникнути в той час, коли Ван 

дер Луббе думав, що він зробив підпал. Луббе пішов 

від підпаленого дому з гордим відчуттям перемоги, 

а тоді був заарештований поліцією відповідно до 

плану нацистів. Луббе був очевидною жертвою своєї 

божевільної манії. А далі цей автор каже: ―Суд жа-

хався кожного разу, коли Луббе відкривав свої уста. 

Луббе був приведений до суду і признався, що він 

зробив підпал. Він признався, що він робив такі рі-

чі, котрі були абсолютно неможливі. Він гордився 

своїм підпалом. Він вороже відносився до всякого, 

хто хотів розділити з ним ту честь‖. З того часу лю-

ди є здивовані тим підпалом. Без всякого сумніву, 

Ван дер Луббе став жертвою злих духів, про котрих 

було сказано вище. Ті лукаві духи заволоділи його 

умом і внушили йому, що це він підпалив буділю. Ті 

лукаві духи приводять до безумства кожного, хто 

підпадає під їх вплив.  

   Є численні інші приклади, що свідчать про дії цих 

лукавих духів, що намагаються захопити під свою 

власть уми людські занурити їх в розпучливий 

стан, котрий веде їх до знищення. Недавно в робо-

чих верствах народів землі почала проявлятися сво- 

го роду одержимість, котра виражена в так званих 

―сидячих страйках‖. Це явище було незрозуміле для 

багатьох до сього часу. Той факт, що те саме збо-

рище диявольських духів, котрі діяли серед нацис-

тів в Німеччині і зробили змову, щоб змусити  
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деяких слабих умом осіб признатися в здійсненні 

великих переступів, подібним чином діє впливаючи 

на уми людей, щоб викликати в них містичне неро-

зуміння з ціллю принести знищення народам і пле-

менам. 

 З днів потопу і до цього дня, Диявол і з’єднане з 

ним зборище лукавих духів, проявляли свою власть 

над народами і людьми. Саме в теперішній час, в 

1937 році, це зборище лукавих духів досягло більшої 

контролі над правителями і людьми багатьох наро-

дів, чим будь коли раніше з часу потопу, і це є пока-

зано з незаперечного і бездоганного свідоцтва і розг- 

лянених фактів відносно поступу ворогів. Нема ні-

якого сумніву, що диктатори різних народів землі 

цього світу в даний час знаходяться під впливом 

цих лукавих духів. Наміром або ціллю цих лукавих 

сотворінь є здійснити початковий намір Диявола, 

котрий полягає в тому, щоб знеславити і зневажити 

ім’я Всемогучого Бога, щоб відвернути людей від 

Всемогучого Бога і привести їх до знищення. Щоб 

оцінити велику кризу в справах народів, котра те-

пер прийшла на всі народи, потрібно зауважити до-

каз діяльності тих лукавих духів від часу потопу аж 

до теперішнього часу, а головно відносно правлячої 

власти народів землі. Розглянувши цей доказ, буде 

легко для всіх щирих, чесних і неупереджених осіб 

виявити причину теперішньої небезпеки.  
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РЕЛІГІЯ 

 
―Противна Господу безбожного дорога‖ ‒ Прип. 15:9. 

 

СЕМОГУЧИЙ БОГ привів перший світ до   

кінця через  великий потоп, який знищив вся- 

ке тіло на землі, включаючи потомків злуки ―синів 

Божих‖ з ―дочками людськими‖. Єдиними, котрі 

вижили, були ті, що знаходилися в ковчезі: ―І коли 

(Бог) первого сьвіта не пощадив, а само восьмого 

Ноя, проповідника правди, охоронив, повідь на 

сьвіт нечестивих допустивши‖ (2 Петра 2:5). Ті, які 

були знищені, були лукаві і беззаконні і гидотою 

взглядом Бога Єгови. На землі осталися лише Ной, 

його три сини і чотири інші особи з родини Ноя. 

―Сини Божі‖, що женилися з дочками людськими, 

були ув’язнені Сатаною, а лукаві ангели, які на по-

чатку приєдналися до Сатани в його бунті, були 

вкинені до найнижчого стану деградації або житла. 

Диявол не був позбавлений своєї власти, а причина 

цього виявиться при дальшому разгляді.  

   Відразу після потопу почався інший світ і цей світ 

продовжує бути до цього дня, отже, багато людей 

думає, що він існуватиме вічно, в чім вони милять-

ся. Світ складається з неба і землі, небо є та часть, 

яка невидима для людського ока, а земля є та часть 

світу, яка є видима для людського ока. Ангели не 

були заключені в присуді, який виконувався під час 

потопу, але потоп знищив тільки існуючий  

В 
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зв’язок між видимим і невидимим. Написано є: 

―…що небеса були з давнього часу, і земля з води і 

вода (в межах водяного перстеня або покривала  

навколо землі) постала словом Божим, для чого й 

тогдашній світ водою затоплений погиб‖ ‒ 2Петра 

3:5,6. 

 Чи залишиться теперішній світ, тобто, видиме і 

невидиме, повіки? Святе Писання дає відповідь на 

це питання: ―Нинішні ж небеса і земля  тим самим 

словом заховані, і на огонь зберігаються про день 

суду й погибелі безбожних людей‖ (2 Петра 3:7). 

Нині існуючий світ позначений Господом як ―цей 

лукавий світ‖ (Гал. 1:4) і такий, що є засуджений на 

знищення і пропаде. Слово ―огонь‖ є символом ціл-

ковитого знищення, яке прийде на теперішній світ. 

Сатана Диявол є князь або невидимий правитель 

цього лукавого світу, якому призначено перейти і 

зникнути (2Кор. 4:4). З зникненням його постане 

новий світ, відносно якого говорить святе Писання: 

―Нових же небес і нової землі по обітниці дожидає-

мось, в котрих правда домує‖ (2 Петра 3:13). Після 

потопу населення землі складалося з Ноя і його 

трьох синів Сема, Хама і Яфета і інших членів ро-

дини Ноя. ―І благословив Бог Нояга і сини його, і 

рече їм: Бувайте плодющі і намножуйтесь і залюд-

нюйте землю‖ (1Мойс. 9:1). ―Се ж постань синів 

Ноягових: Сема, Хама та Яфета, і понароджувались 

їм сини по потопі‖ (1Мойс. 10:1). Тоді людський рід 

почав розмножатися. 
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СВЯТІСТЬ ЖИТТЯ 

 

 Скоро після того, як Ной залишив ковчег, Бог 

Єгова повідомив свою угоду відносно святості жит-

тя (1Мойс.  9:9‒11) Угода є урочисте і незмінне зая-

влення Божого заміру. Бог бажав, щоб всі живі сот-

воріння знали, що життя є дар від Нього і що ніхто 

не має права забрати життя, не маючи на те дозволу 

Божого. Звірі на полях і птахи в повітрі передбачені 

Богом для чоловіка, щоб він вживав їх для їжі, по 

потребі (1Мойс. 9: 2‒4). Якщо будь–який чоловік 

супроти Божого закону, вб’є іншого чоловіка, тоді 

той що вбив, винен у вбивстві і повинен потерпіти 

смерть (1Мойс. 9:6). Також безглузде і не потрібне 

вбивання звірят є порушенням віковічної угоди 

Божої (1Мойс. 9:4,5). Якщо чоловік вбиває звірят 

щоб здобути потрібну їду, то такі дії є законні, але 

якщо він вбиває їх просто, щоб задоволити своє са-

молюбне бажання, або вбиває, щоб задоволити своє 

бажання спорту, це є нарушенням віковічної угоди 

відносно святості життя. 

 Після проголошення цього закону Диявол поба-

чив, що це дає йому можливість дальше зневажати 

ім’я Боже, спонукавши чоловіка поламати  цей ві-

ковічний закон відносно святості життя. Це пору- 

шення почалося головно з Нимродом. Цей чоловік 

Нимрод був потомком Ноя від сина його Хама. 

―…Нимрод...почав бути велетнем (чоловіком) на 

землі‖. Це слово ―велетень‖ в тексті в 1Мойсея  
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10:8 є перекладено з того самого слова, з котрого є 

перекладене слово ―сильний‖ і відносилося до 

потомків від злуки духових сотворінь з дочками 

людськими (1Мойс. 6:4). ―Сей був велетень, ловець 

перед Господом; тим і мовляли: Як Нимрод, веле-

тень, ловець перед Господом‖ (1Мойс. 10:9). Нимрод 

був самолюбним, схильним до війни і кровожадним 

і він віддавався диким забавам, до чого він без сум-

ніву був спонуканий впливом Диявола і об’єднаних 

з ним демонів. Нимрод полював на диких звірів і 

вбивав їх головно для задоволення своїх самолюб-

них бажань, він озброював молодих людей і навчав 

їх справі вбивства, щоб вони слідували за ним і в 

очах людей Нимрод став великим і гідним покло-

ніння внаслідок його хоробрості. Без сумніву, що 

Диявол вселив в уми людей, щоб вони віддавали 

своє поклоніння сотворінню, радше чим Сотвори-

телю. Написано про Нимрода, що він був ―сильний 

ловець (тобто, вищий або величніший, ніж)‖ Всемо-

гучий Бог. Віддання честі і похвали Нимроду і ви-

висшення його започаткувало практикування ре 

лігії після потопу. 

 Релігія є форма поклоніння, при помочи якої 

сотворіння возвеличують одне одного, але ті, кому 

поклоняються люди, вважаються ними, що вони є 

гідні поклоніння і вивисшення. Диявол заволодів 

умом Куша, отця Нимрода, і він вжив Куша, сина 

Хама, як вождя з ціллю відвернути збільшаюче 

числом населення землі від Бога Єгови.  
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Нимрод, його син, разом з іншими, був навчений 

порушувати віковічну угоду і  встановити покло-

ніння сотворінню, і це було зроблено з тією ціллю, 

щоб відвернути сотворіння від Всемогучого Бога. 

Цим способом Сатана і його союзники дияволи ки-

нули виклик Всемогучому Богу і зневажили Його 

ім’я, й так була встановлена на землі релігійна 

форма поклоніння. Завжди слід пам'ятати і тримати 

в умі слідуюче: Що релігія всякого часу була голов-

ним знарядом, котрий використовував Диявол, щоб 

зневажити ім’я Всемогучого Бога і щоб відвернути 

людей від Всевишнього. 

 Політика є той спосіб  або майстерність, при по-

мочи котрого організовуються народи і котрим ру-

ководяться і контролюються людські організації. 

Після того, як була встановлена і організована релі-

гія з ціллю відвернути людей від Бога і спонукати їх 

поклонятися сотворінням, невдовзі виникла і полі-

тика, тобто організація серед людей, при помочи 

якої люди управляються і тримаються під контро-

льною властю. Нимрод, будучи релігіоністом, за-

йняв керівне положення в політиці, будучи постав-

лений правителем або царем. ―Царювання ж його 

розпростерлось на Вавилон…‖ (1Мойс. 10:10) Ним-

род і його релігійні і політичні союзники будували 

міста, в котрі збирали людей, і це було початком 

торгівлі або комерції між ними. З того часу і донині, 

Диявол, разом з своїми союзниками використову-

вав релігію, політику і комерцію, щоб  
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управляти людьми і тримати їх під своєю конт-    

рольною властю й стримувати їх від пізнання Все-

могучого Бога і служення Йому. 

 

Дальше здійснюючи свій злий задум з ціллю відвер 

нути людей від Бога і змусити їх поклонятися сот-

ворінням, Диявол і його лукаві ангели  вселили лю-

дям думку, ніби то їх спасення залежить від їх влас-

ної сили і ділання, рівно і від власти інших сотво-

рінь. ―І мовляли: Нумо споруджувати місто 
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 із баштою, щоб її верх був до небес, і зробимо собі 

пам’ять, щоб не розпорошитись нам по всій землі‖ ‒ 

1Мойс. 11:4. 

 При помочи релігії Диявол побудив людей, що 

жили в землі Сенеяр, щоб вони приступили до бу-

дови Вавилонської вежі, що значить ―ворота до Бо-

га; тому для досягнення цього, в той час була вису-

нута релігія, і це було зроблено  Дияволом, як вик-

лик Всемогучому Богу. Без сумніву, внаслідок цього 

організованого руху по встановленню релігії Бог 

вмішався і спричинив помішання мов між людьми, 

тому єврейське слово Вавилон значить ―замішан-

ня‖. Вже із самого початку Бог виразив своє  невдо-

волення проти релігії показавши, що вона є гидота 

перед Ним, тому що вона була заснована, сформо-

вана і практикована Дияволом.  

Ніщо не привело до такого замішання між людь-

ми, як многочисленні релігії, які практикуються 

між ними. Починаючи з часу потопу і донині релігія 

була головним способом  для замішання людей і 

введення їх в оману і це привело до того, що люди 

відвернулися від пізнання і поклоніння правдивому 

і Всемогучому Богу. Це само собою служить дока- 

зом, що релігія є витвором Диявола, яку він вико- 

ристовує, щоб спокусити людей і відвернути їх від 

Єгови. Релігія робить людей сильно забобонними і 

заставляє їх піддаватися впливу своїх релігійних 

вождів, і цим відкривається шлях до того, щоб полі- 

тики могли оволодіти конрольною властю 
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над людьми і управляти ними в комерційних цілях,  

силою відняти у людей належні їм по праву заробіт- 

ки і права. 

 Бабель і Вавилон означають одну і ту саму річ. 

Вавилон, це є ім’я організації Диявола, котра об’єд- 

нує три елементи; релігію, політику і комерцію, 

ціль якої є управляти народами землі. Зборище   

Диявола використовує релігію для самолюбної на-

живи, тому Бог сказав Дияволу: ―Та через розлоге 

купецтво твоє сповнилось внутро твоє неправед-  

ностю, і ти согрішив. Тим то скинув я тебе, як не 

чистого, з Божої гори, вигнав тебе, ти херувиме 

осяйний, з посеред огнистого каміння. Через безліч 

провин твоїх, через неправедну наживу твою в ку-

пецтві опоганив єси сьвятощі твої, і я виведу з посе- 

ред тебе огонь, а він пожере тебе, й оберну тебе в 

попелище перед очима всіх, що поглядатимуть на 

тебе‖ ‒ Езек. 28:16,18. 

 Честолюбство і користолюбство Сатани і бажання 

до самолюбної наживи спонукали його до бунту 

проти Всемогучого Бога, і після того Диявол вико- 

ристовував релігію, політику і комерцію для по 

дальшого задоволення своїх користолюбних і нена-

ситних бажань. Згідно з цим є написано: ―Корінь бо 

всього лихого грошолюбство; котрого інші бажаю-

чи, заблудили од віри, і себе прибили многими му-

ками‖ ‒ 1Тим. 6:10. 

 Слово ―гроші‖ яке вжите тут, означає все, чим 

вимірюється прибуток. Зло не знаходиться в  
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платіжному засобі, який називається ―гроші‖, але в 

злих наслідках від любові до того, що дає мож- 

ливість набути самолюбну користь. Багато людей, 

які спочатку вірили в Бога Єгову і котрі почали 

служити Йому, стали руководитися користолюбст- 

вом і це ненаситне прагнення наживи привело їх до 

повного упадку. Такий був напрям Сатани і всіх 

тих, які служать йому. Релігія використовується 

для тієї ж цілі, тобто, щоб Диявол міг придбати собі 

поклоніння сотворінь для відвернення їх від Бога. 

 Після заснування Вавилону стали організовува-

тися і інші народи, а саме Єгипет, Ассирія, Греція, 

Рим і інші. Всі ці великі світові держави і всі їх під-

розділи, і всі народи, які складали або складають 

часть їх, практикували і тепер ще практикують ре-

лігію. Вавилон є матір’ю всіх релігій, а Диявол є їх 

отцем. Всі релігії належним чином іменуються Ва 

вилоном. Диявол є великий ворог і противник Бога, 

а отже його релігія є ворог Всемогучого Бога. Дия- 

вол є найгіршим ворогом чоловіка, і його релігія є 

смертельним ворогом для чоловіка. Організація 

Диявола символічно показана як блудна і нечиста 

жінка, під назвою Вавилон. Тому всі релігії нале-  

жать до Вавилону, а головно передуюча релігія, яка 

знана в світі під назвою ―християнство‖. Всі народи, 

племена і люди на землі з часу потопу мали свою 

релігію, якої вони продовжують дотримуватися до 

цього дня в тій або іншій формі, однак все це тво- 

рилося під злобним впливом Диявола і  



68 

ВОРОГИ 

 

його союзників, злих духів. Тому в Біблії є написано 

відносно Вавилону, що ―… вином блудодіяння свого 

напоїв всі народи‖ (Одкр. 14:8). ―А на чолі її ім’я 

написане: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТИ 

БЛУДНИЦЯМ І ГИДОТАМ ЗЕМЛІ‖ (Одкр. 17:5). 

Зі всього цього можна бачити, що релігія є знаря-

дом, який використовує Диявол для бунту, опору, 

висміювання і зневаження Всемогучого Бога, а та-

кож щоб заманювати людей і відвертати їх від прав- 

дивого, Всемогучого Бога, ім’я якого є Єгова. (Для 

подальшого розгляду дивись книжку ― Пророцтво‖, 

шостий розділ). 

Всі релігійні організації на землі є засновані і ке-

ровані людьми, які піддаються під злобний вплив і 

які є керовані великим ворогом, Сатаною ‒Дияво- 

лом; і це є правда незалежно від того, чи знають про 

це вони самі, або ні, бо Біблія так говорить. Те, що 

тут написано або сказано, не має на ціли нападати 

на кого небудь з людей. Не було б ніякої причини 

для цього і ніякої підстави, якби хто намагався вис-

тавляти інших людей в смішному світлі. Ціль тут 

лише в тому, щоб поставити перед людьми факти в 

такому ясному вигляді, щоб люди могли перекона-

тися, хто є їх дійсні вороги. Існує дві могучі 

організації, а саме; організація Всемогучого Бога, 

яка всеціло праведна, чиста і правдива, і органі- 

зація Диявола, мімічного або фальшивого бога, яка 

є несвята, безбожна і абсолютно ложна. Люди на 

землі підчинені або одній, або другій з  
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цих організацій. Диявол і його лукаві ангели, також 

і інші прибічники всякого часу воюють проти Бога, 

щоб зневажати Його ім’я, відвернути людей від Бо-

га і кинути їх в погибель. Та лукава організація 

намагається знищити всякого, хто знаходиться на 

стороні Бога Єгови і який старається поступати по 

правді. Господь Ісус Христос і Його вірні послідов- 

ники знаходяться всеціло на стороні Бога Єгови, 

абсолютно так само, як і пророки древніх часів зна-

ходилися на стороні Бога Єгови і служили Йому. 

Вірний слуга Господа Бога, говорячи під натхнен-

ням і властю Всевишнього, показує, що ведеться 

велика боротьба між тими, які знаходяться на 

стороні Диявола і тими, які є посвячені Богу Єгові і 

вживає слідуючі слова, а іменно: ―Бо наша боротьба 

не з тілом і кров’ю, а з князівствами, і з властями, і 

з миродержителями тьми віка сього, з піднебесними 

духами злоби‖ ‒ Ефес. 6: 12. 

 З цього можна бачити, що Диявол і його лукаві 

союзники, які приєдналися до нього на початку йо-

го бунту, становлять князівства, власти і невиди-

мих правителів цього лукавого світа, які ділають в 

темряві, як вороги чоловіка. Ті, що знаходяться в 

організації Всемогучого Бога виходять на війну 

проти диявольських властей і правителів, а отже 

вони повинні говорити правду відносно релігії, тому 

що релігіоністи воюють проти Бога, позаяк релігія є 

головним знарядом для зведення людей. Однак в 

цій війні вірні слуги Божі не вживають зброї, 
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щоб нанести тілесну шкоду людським сотворінням. 

―Зброя‖ їх в цій війні є лише одно, а саме ―…меч ду-

ховий, котрий єсть слово Боже‖ (Ефес. 6:13,17).  

Звертаючись до тих, які знаходяться на стороні Єго- 

ви і які служать Йому в цій війні, Бог Єгова гово-

рить: ―Ви свідки мої, щоб розказували людям про 

ім’я моє і царство, і мій замір‖ (Іса. 43:10,12). Ці  

свідки Божі є люди, що ходять в тілі, але які вжи-

вають лише єдину зброю правди, котрою їх озброїв  

Бог Єгова. ―Бо ходячи в тілі, не по тілу воюємо; (бо 

зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом 

на зруйнування твердинь‖ ‒ 2Кор. 10:3,4. 

 Отже нехай це буде ясно зрозумілим, що правдиві 

слуги Всемогучого Бога і послідовники Ісуса Хрис-

та не воюють проти будь яких людських сотворінь, 

будь це єврей, іновірець, католик, протестант або ж 

невіруючий. Вони не мають ніякої схильності нано-

сити шкоду будь якій людині, але вони бажають го-

ворити правду для добра тих людей, які бажають 

знати правдиву дорогу. Люди всіх народів підпали 

під лукавий вплив і власть Сатани і його злих дия-

вольських союзників, але такі люди гідні лише 

співчуття. Привілеєм і задачею свідків Єгови є роз-

казувати їм правду по приказу Божому, для того, 

щоб ті, хто знаходиться серед них і котрі є доброї 

волі до Бога, могли знайти єдине місце прибіжища і 

безпеки від своїх ворогів. Отже правда Божого сло-

ва є застереженням, дане тим доброї волі, щоб вони  
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могли взяти до уваги це застереження і втекти в   

безпечне місце. 

 

СВІДКИ БОГА ЄГОВИ 

 

 Авель, Енох і Ной були вірні і правдиві до Єгови і 

затримили їх невинність до Бога. Вони були свід- 

ками імени Всевишнього. По закінченню 350 років, 

після того, як висохли води потопу, Ной помер 

(1Мойс. 9:28,29), і протягом цього періоду часу по-

томки Ноя скоро зросли. До цього часу майже всі 

люди підпали під вплив і контролю Сатани і інших 

дияволів. Через два роки після смерті Ноя наро- 

дився Авраам. Авраам в той час проживав в землі 

Урі Халдейській. Він любив і служив Всемогучому 

Богу. Коли йому було 75 років, він по приказу Все-

могучого Бога переселився в Ханаан: ―І рече Гос-

подь Аврамові: Зійди з землі твоєї і від роду твого і з 

домівки отця твого у ту землю, що тобі покажу. І 

зроблю тебе народом великим, і благословлю тебе і 

звеличу ім’я твоє, і будеш благословен. І благослов-

лю благословляючих тебе, а кленучих тебе прокле-

ну. І благословляться в тобі всі племена землі. І 

пійшов Аврам, як глаголав йому Господь, і йшов із 

ним Лот. Аврамові ж було сімдесять год, як ізійшов 

із Гарану‖ ‒ 1Мойс. 12:1‒4.  

Він пішов туди щоб бути свідком для Єгови. З часу 

бунту в Едемі, Бог мав на землі деяких вірних свід-

ків, хоч їх було невелике число в порівнянні  
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з населенням землі. Бог тоді почав повідомляти лю-

дей, що жодний чоловік не отримає Його благосло-

вення, якщо сей чоловік не буде мати віри в Бога і 

не буде послушний Його приказам; і так Він почав 

оголошувати або сповіщати благу вість Аврааму. ―І 

писання знаючи наперед, що Бог вірою оправдує 

поган, благовістило  Авраамові: Що в тобі благо-

словляться всі народи. Тим же хто од віри, ті 

благословенні із вірним Авраамом‖ ‒ Гал. 3:8,9. 

 Авраам був проповідником правди, а тому відпо-

відно і свідком Бога Єгови. У призначений час в 

Авраама і його жінки Сари народився син на ім'я 

Ісаак. Починаючи від Авраама і Ісаака Бог почав 

відкривати при помочи пророчих образів свій замір 

післати на землю свого єдиного улюбленого сина 

Ісуса, котрий є правдивим наслідником обітниці, 

котрий покаже себе правдивим і вірним свідком    

Єгови і який буде принесений в жертву, щоб забез-

печити ціну викупу за чоловіка, щоб віруючі в Бога 

і Ісуса Христа могли втекти від хитрощів Диявола і 

знайти вічне життя (1Мойс. 22:1‒18). Бог розвивав і 

здійснював свій замір, згідно своєї Всевишньої волі і 

Його замір без сумніву здійсниться, як Він сам про 

це заявив (Іса. 46:11). Тут слід завважити, що почи-

наючи  з того часу і далі, на протязі всього віку іс-

торії людства, релігія була використана щоб проти-

витися Богу, а головно для обману і введення в блуд 

людства. 
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Єгипетський народ за днів Авраама був могучою 

державою. Цей народ практикував диявольську ре-

лігію так само, як і народ Вавилону. Єгипет був ве-

ликою комерційною і воєнною державою і ним пра-

вив цар, титул котрого був ―фараон‖, що означає 

―великий дім‖. 

 Яків був внуком Авраама, вірним слугою Божим і 

одним з вірних патріархів. Згідно приказу і під ке- 

рівництвом Всемогучого Бога Авраам, разом зі свої- 

ми потомками, пересилився до Єгипту і проживав 

там на протязі декількох років. Бог змінив ім’я 

Якова, назвавши його Ізраїлем, і з того часу потом-

ки Якова були знані як ізраїльтяни або юдеї 

(1Мойс. 32:28;40:15). Єгиптяни, які практикували 

диявольську релігію і знаходилися в той час під  

жорстоким правлінням фараона, зробили юдеїв сво-

їми рабами і сильно гнобили їх (2Мойс. 1:11‒14).  

Фараон, будучи правителем і урядовим представ-

ником Диявола на землі наказав, щоб всі діти чоло- 

вічого роду ізраїльтян були вбиті. Коли Мойсей на-

родився родичі заховали його, потім дитя було знай- 

дене дочкою фараона і виховане в царському домі            

‒ 2Мойс. 2:6‒10; Жид. 11:23‒28; Дії ап. 7:22. 

 Через свою ревність до Єгови і Його людей, Мой-

сей, коли він  досяг дорослого віку, був змушений 

втекти з Єгипту для того, щоб він міг залишатися 

вірним Богу. Він відправився в землю Медіанську і 

залишився там жити. Під час перебування в тій   

землі, Бог вибрав Мойсея і післав його до  
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Єгипту, як визволителя своїх людей. Ізраїльтяни 

відмовилися піддатися диявольській релігії, яку 

практикували в Єгипті і вповали на обітницю, дану 

їх отцю Аврааму, тому єгиптяни під впливом Дия-

вола і його ангелів, безперестанно збільшували го-

ніння і гнет на ізраїльтян. Їх тягар зростав в жорс-

токості і Бог почув крики їх і післав Мойсея до 

Єгипту, щоб він виступив там як їх керівник і виз-

волив їх з рук їх гнобителів.  

   Се було в Медіані коли Мойсей був вибраний, Бог 

відкрив себе Мойсею як ―Я єсмь‖, що означає Само-

існуючий, не Той хто був або буде, але той хто єсть, 

―Я єсмь‖, без початку і без кінця. Він відкрив себе 

Мойсею під ім’ям своїм ЄГОВА, що значить, Його 

замір відносно тих, які люблять і служать Йому 

(2Мойс. 6:3). Коли Мойсей явився перед фараоном, 

він сказав йому, що Бог Єгова приказав фараонові, 

щоб він відпустив ізраїльтян з Єгипту, але фараон 

відповів: ―Хто сей (Єгова) щоб я послухав голосу 

його?‖ (2Мойс. 5:2). Це приводиться як подальший 

доказ того, що фараон був урядовим представником 

Диявола і ворогом Бога Єгови. Потім послідували 

кари на Єгипет, і Бог післав ці кари, щоб єгиптяни 

були повністю попереджені відносно Його сили і 

Його заміру; і знову через ці кари фараон обіцяв 

відпустити народ, але всякого разу відмовлявся це 

зробити, коли приходив час їх виходу. Тоді Бог 

післав останню кару, тобто кару, коли були вбиті 

всі первінці в Єгипті. Коли первінці були вбиті,  
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тоді фараон дозволив ізраїльтянам залишити Єги-

пет. Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту і по милості 

Божій провів їх сухими ногами через Червоне море, 

а коли військо фараона спробувало слідувати за 

ними, щоб знищити ізраїльтян, тоді воно було пото-

плене в морі (2Мойс. 14:21‒31). Таким чином Бог 

Єгова створив пророчу драму, предсказуючи свій 

замір в своїм назначенім часі повністю знищити 

Диявола і всі сили його. Ці історичні правди тут 

приводяться для того, щоб ми могли отримати  

правдиве розуміння діяльности ворога проти лю- 

дей. 

 

БІБЛІЯ 

 

 Як можна переконатися і бути певним, що сказане 

вище є правдиве і надійне? Відповідь свідчить, що 

про ці факти є записано в Біблії, яка є слово Боже, а 

отже правдою. Чи мали люди, що жили на землі до 

часу Мойсея, Біблію? Ні, тому що Мойсей сам напи-

сав перші п'ять книг Біблії по приказу Бога Єгови. 

До того часу Бог мав сполучність з своїми вірними 

людьми на землі через своїх ангелів (1Мойс. 18:1-33; 

19:1,15). Бог говорив з Мойсеєм і навчив його, що 

він повинен робити, коли увійде в Єгипет. Бог зро-

бив угоду з ізраїльтянами перед тим, як вони вийш-

ли з Єгипту, і Він вжив Мойсея, як посередника і 

представника для тієї цілі. Коли юдеї або ізраїльтя-

ни прийшли до гори Синай 
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залишивши Єгипет, Бог ствердив свою угоду з ни-

ми, давши їм свій основний закон (2Мойс. 19:1‒20). 

Він також дав їм через Мойсея різні настанови. Бог 

наказав Мойсею, що він повинен писати і він писав 

так, як йому було приказано, і таким чином 

з’явилися перші п'ять книг Біблії. 

 Запис Єгови показує, що Бог сотворив чоловіка 

на свій образ і подобу і що Він сотворив землю, щоб 

на ній жив чоловік (Іса. 45:12,18), а також Він       

навчив першого чоловіка, що він мусів робити, щоб 

затримати свою невинність і відповідний стан перед 

Господом. Диявол збунтувався разом з товпою злих 

ангелів, і ця товпа лукавих сотворінь нападала на 

людство, щоб відвернути їх від Бога і знищити їх. 

Вповні зрозуміло, що Бог дав послушним людям, 

котрі противляться Дияволу своє власне слово, щоб 

вони могли керуватися ним на правдивій дорозі. Це 

Він робив через своїх ангелів або післанців протя-

гом певного часу, а тоді в своїм назначеному часі, 

Він звелів своїм вірним слугам зложити і записати 

Його вість для людства, яка називається Біблією, 

яку Бог з того часу зберіг для добра тих, які бажа-

ють пізнати правду.  

Мойсей був цілком посвячений Господу Богу, і Бог 

вибрав його для написання перших книг Біблії. 

Після того інші вірні слуги Господа написали другі 

части Біблії так, як Бог велів і диктував їм. Один з 

цих вірних слуг писав: ―Дух Господень глаголе в 

мені, й слово Його на язиці в мене‖ (2Сам. 23:2).  
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Подальше свідоцтво про це говорить: ―Бо ніколи з 

волі чоловіка не виповідано пророцтво, а від Духа 

святого розбуджувані, промовляли святі люди Божі 

(мужі посвячені Богу)‖ (2Петра 1:21). (Більш дета-

льний виклад про те, яким чином ми отримали Біб- 

лію і маємо її дивись в книзі ―Сотворення‖ в п’я- 

тому розділі). 

 Деякі люди говорять: ―Я не вірю що є Всемогучий 

Бог, а тому не вірю Біблії‖. Такі люди не можуть 

побачити і зрозуміти правду і є цілковито несвідомі 

відносно правдивого споріднення до Творця. Дия- 

вол зробив людей внутрішньо сліпими і це він зро-

бив, щоб правда не засияла в умах їх (2Кор. 4:4). 

Здоровий і розумний чоловік, просто озираючись 

навколо себе і спостерігаючи річі, які існують, по-

винен переконатися, що є великий Творець, який 

сотворив всі ці видимі річі, і цей великий Творець 

відкрився, як Всемогучий Бог. Одиниця, яка не ві-

рить в Бога, ніколи не зможе зрозуміти правду, але 

мусить залишатися в темряві. Написано є: ―Без 

віри ж не можна угодити, вірувати мусить бо, хто 

приходить до Бога, що Він єсть, і хто Його шукає, 

тих нагороджує‖ (Жид. 11:6). Той чоловік, який го- 

ворить, що нема Творця, є дурень (Пс. 14:1). Якщо 

чоловік сам ставить себе в клас дурнів, то він цим 

показує, що він знаходиться під контролем Дияво- 

ла, який є його найгіршим ворогом. Бог не приму- 

шує чоловіка повірити в правду. Бог ставить прав-

ду перед чоловіком і дозволяє чоловіку по своїй  
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власній волі прийняти її або ні. Бог є світло, і Він є 

Той хто ―покривається світлом‖ (Пс. 104:2). Його 

світло правди не дане тим, які служать Дияволу і це 

показано тим фактом, що лукаві ангели є тримані в 

темряві, як сказано вище. ―Світло сиплеться на 

праведника…‖ (Пс.  97:11). Чоловік, який радується 

в законі Божому і старається ходити праведно, той 

чоловік ходить в світлі і є благословенний ‒ Пс.  

1:1,2. 

 Біблія не була написана для дурнів, ані ця книга 

не була видана для користи дурнів. Біблія написана 

і дана чоловіку для помочи і керівництва, щоб та-

кий чоловік доброї волі і чесного серця міг отри- 

мати повноцінні поради відносно правої дороги, 

якою треба йти, щоб він міг перебувати на стороні 

Бога і відмовитися служити Дияволові. ―Всяке Пи-

сання богодухновенне і корисне до науки, до докору, 

до направи, до наказу по правді, щоб звершений був 

Божий чоловік, до всякого доброго діла готовий‖ 

(2Тим. 3:16,17). Ця публікація старається предста-

вити Біблію перед людьми в простий спосіб, щоб ті, 

котрі бажають, могли пізнати правду. Не можна 

ожидати, що її оцінять або скористають з неї інші. 

Святе Писання містить слово Боже, котре є правди-

вим і відповідним провідником для чоловіка, кот-

рий бажає знати і робити те, що є справедливе. 

―Слово твоє світильник перед ногами моїми, і світ-

ло на стежці моїй. Основа слова твого правда, і вся 
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кий присуд справедливости твоєї вічний. Радію 

словом твоїм, як той, хто здобич велику находить.  

Брехню ненавиджу й гидую нею; закон твій люблю 

я‖ ‒ Пс. 119:105,160,162,163. 

 Ісус, єдиний совершенний, даючи свідчення про 

слово Боже, яке є написане в Біблії сказав: ―Слово 

Твоє правда‖ (Йоана 17:17). Отже, нехай ніякий чо-

ловік не робить заключення, що просте володіння 

Біблією або випадкове читання її текстів є достат-

нім, щоб він став мудрим. Багато людей кажуть: ―Я 

маю Біблію і знаю, чого вона навчає; але всі вони є 

цілковито несвідомі відносно того, що міститься в 

ній і про значіння цього. Біблія є найбільшим скар-

бом знання і мудрости. Одиниця, котра бажає знати 

правду, повинна вивчати Біблію і так вивчаючи 

показати себе признаною Богом і не соромитися  

визнавати перед всіма, що всі добрі річі походять 

від Всемогучого Бога (2Тим. 2:15). Покірна особа–це 

та особа, котра має щире бажання вчитися; і якщо 

така особа пристосує себе до дороги, визначеної Бо-

гом, вона напевно навчиться, отже є написано: ―Він 

веде покірних до правди, і вказує смирному дорогу 

свою. Всі стежки Господні‒милість і правда для тих, 

що бережуть завіт Його і свідчення Його‖ ‒ Пс. 

25:9,10.  

 Багато релігійних священників заперечують Біб-

лію. А чому? Тому що вони не є Божими людьми 

але знаходяться на стороні Диявола. Всі високі кри-

тики належать до цього класу. Такі люди є  
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мудрими у своїй власній зарозумілості і бажають 

сияти в очах інших людей й отримувати честь і по-

хвалу, яка по праву належить Всемогучому Богу, 

таким чином показують себе в товаристві Диявола. 

Вони мають світську мудрість, як про це є написа-

но: ―Погублю премудрість премудрих, і розум розу-

мних відкину. Де мудрець? Де письменник? Де дос-

ліджуватель віку сього? Чи не обернув Бог премуд-

рість сьвіта сього в дурощі? Тим що немудре Боже 

мудріше від людей, а неміцне Боже кріпше людей‖ ‒ 

1Кор. 1:19,20,25. 

 Думка чоловіка не має ніякого значення, якщо ця 

думка є виражена супроти слова Божого. Якщо ви 

будете слідувати вченню людей, ви можете бути   

певні, що залишитесь в темряві.  

Всі люди по своїй природі є несовершенними, але 

люди можуть набути знання і мудрість тільки тоді, 

коли вони будуть шукати і старатися знати і чини-

ти волю Божу; і по цій причині особа, котра запере-

чує Біблію, як натхненне слово Боже, є дурнем неза-

лежно від того, чи та особа є священником або ро- 

бітником. Вповати на думку чоловіка є безумство і 

приведе до певного знищення. ―Не вповайте на кня-

зів, на сина чоловічого; нема в його спасення‖ (Пс.   

146:3). Але навчитися про Божий напрям, вповати і 

слідувати за Його керівництвом, приводить до жит-

тя і щастя. ―Надійся на Господа всім серцем твоїм і 

не покладайся на власний твій розум. У всіх стеж-

ках твоїх думай про Його, а Він простуватиме  
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шляхи твої‖ (Прип. 3:5,6). ―Се ж життє вічне в тому, 

щоб знали Тебе, єдиного справдешного Бога, та кого 

післав єси, Ісуса Христа‖ (Йоана 17:3). Якщо чоло-

вік бажає знати правду, тоді він повинен основува-

ти всі річі на слові Божім, яке є правдою і повинен 

твердо триматися того, що є в гармонії з словом 

Божим. Всі інші річі знаходяться на стороні ворога 

чоловіка ‒ 1Сол. 5:21.  

 Диявол є князь темряви і він докладає усіх зусиль, 

щоб тримати людей в незнанні правди, а тому три-

має їх в темряві. Чому ж релігійні провідники, ду-

ховенство, стараються стримати людей від вивчен-

ня і розуміння Біблії? Чому вони вказують людям, 

своїм релігійним парафіянам, щоб вони відмовили-

ся читати будь‒що, що пояснює Біблію? Чому вони 

кажуть людям знищувати книжки, приміром як ця, 

яка представляє лише Біблійну точку зору? Відпо-

відь є така, тому що вони є агентами і представни-

ками Диявола, незалежно від того, знають вони про 

цей факт, або ні, тому що той, хто не за Господом, 

той проти Нього (Мат. 12:30). Задля самолюбних 

причин вони бажають тримати людей в несвідомос-

ти, щоб духовенство могло тримати людей в покорі 

до себе і отримувало честь і пошану людей, а також 

матеріальну підтримку, котра приходить в наслідок 

впливу, який вони мають на людей. 
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ЧОМУ ДИЯВОЛ ЖИВЕ 

  

Протягом довгого періоду з часу Едему і до гори 

Синай, коли ізраїльтяни були зібрані там по наказу 

Божому, Диявол і його ангели противилися Богу, 

гнобили і гонили всіх тих людей, які старалися пос-

тупати по правді і служити Богу, Диявол був успіш-

ний в відверненні людського роду від Бога. Навіть 

Мойсей і Аарон знайшлися в трудности внаслідок 

того впливу, який здійснював на людей Сатана і 

його злі ангели. Диявол приніс велике терпіння 

ізраїльтянам, коли вони були в Єгипті, але тепер 

Бог визволив їх і вони стояли біля підніжжя гори 

Синай, щоб отримати закон з руки Божої, для охо-

рони від нападу Диявола.  

Поки Мойсей був на горі, щоб отримати закон з 

рук Божих, Диявол обійшов і обдурив ізраїльтян і 

спонукав їх звернутися до ідолопоклонства або ре-

лігійного поклоніння. Багато питали і все ще пи- 

тають: Чому Бог не вбив Диявола тоді, або перед 

тим часом і не звільнив людей від його гноблючої 

руки і його злого обману? Диявол і його лукаві ан-

гели продовжують діяти і в наші дні, сповнюючи 

землю насильством, а людей страхом. Чому спра 

ведливий і люблячий Бог дозволяє Дияволу зали- 

шатися живим і продовжувати робити свої злобні 

діла? Коротка відповідь на це дається в слідуючому, 

а далі будуть приведені докази, а саме: Тому що 

Диявол хвалився своєю здатністю відвернути  
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всіх людей від Бога, кинувши виклик Богу, поста-

вити чоловіка на землі, який залишиться правди-

вим і вірним Єгові, коли буде підданий пробі Дия-

вола. Цей виклик поставив під сумнів праведність 

імени і слова Всемогучого Бога. Головна ціль цього 

виклику в тому, щоб довести, що Бог не Всевишній 

і не Всемогучий. Бог міг би убити Диявола відразу, 

але припустимо, що Він убив би його і його злих 

ангелів під час бунту або під час потопу, перш ніж 

Диявол мав можливість гнобити ізраїльтян, то який 

був би наслідок? Тоді легко можна було б сказати, 

що Дияволові не дана була можливість довести, хто 

є Всевишній. Питання про те, хто є Всевишній у та-

кому разі не було би рішене в умах інших сотво- 

рінь. 

  Якщо б хоч одне сотворіння було спосібне побідити 

Бога, тоді тим самим похитнулася б основа віри і 

послушенство до Бога на всі віки. Господь Бог за-

бажав дати Дияволові повну можливість довести 

свій виклик, щоб остаточно рішити це питання на 

всі віки. Фараон був представником Диявола в 

Єгипті, який кинув виклик Богу, поставивши пи- 

тання: ―Хто є (Єгова), щоб мені слухатися голосу 

Його?‖, чим Диявол кинув відкрито виклик Єгові. 

Потім Бог велів написати Мойсею в своїй святій 

книзі причину, чому Бог Єгова дозволив Дияволу і 

його ангелам продовжувати свої злі діла і чому Він 

не знищив їх; і ця заява дає відповідь на вище  
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зазначене питання, а іменно: ―Та тільки про те я до-

зволив остатися тобі, щоб на тобі показати силу 

мою, і щоб ім’я моє проповідано по всій землі‖ 

(2Мойс. 9:16 Лісар). Ця заява відноситься головно 

до Диявола, а тоді до його представника на землі, 

фараона, правителя головної світової держави. 

 Виражаючись простою мовою Всемогучий Бог 

оголосив, що Він дозволить Сатані і його союзни-

кам, дияволам, мати повну можливу довжину мо   

тузки і вільні руки, щоб пустити в хід свою велику 

силу в змаганні проти Нього; що у Його назначенім 

часі Він покаже своїм противникам свою найвищу 

силу, знищивши їх і всіх їх прихильників і їх лукаву 

роботу; що перед тим як знищити їх, Він повелить, 

щоб Його ім’я і Його найвищість була проголошена 

по всій землі для того, щоб вороги могли отримати 

повну осторогу і повідомлення про їх надходяче   

цілковите знищення, і щоб люди доброї волі до Бога 

могли отримати попередження та втекти від Сата-

ни і стати по стороні Бога Єгови, й знайти прибі-

жище та місце безпеки. Це спірне питання мусить 

бути повністю і навіки рішене в користь Бога Єго-

ви, щоб Його ім’я і слово було оправдане. Така є 

причина, чому Бог дозволив лукавому продовжува-

ти свої діла на землі, але Він дає своє запевнене сло-

во, що у своїм часі, Він повністю знищить всіх їх. 

Тепер прийшов час проголосити Його ім’я по всій 

землі і по тій причині ці великі  правди тепер при-

водиться до уваги людей, по милості Господній. 
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Але чому Бог дозволив Дияволові гнобити і завда-

вати горя тим людям на землі, котрі згодилися слу-

жити Йому? Чому Він не захистив тих вірних оди-

ниць від всякого нападу Диявола? Відповіддю є, що 

якби Бог поступив так, тоді у Диявола не були би 

вільні руки в його змаганню довести свій злий ви-

клик; а отже ті, що згодилися служити Богу, отри-

мали можливість доказати свою невинність і посвя-

ту до Бога тим, що вони противляться нападам Ди-

явола, й при всіх тяжких обставинах переслідуван-

ня продовжують затримувати їх невинність до Бога. 

По тій причині Бог не раз заявляв тим, хто служить 

Йому про Його обітницю схоронити їх і дати їм віч-

не життя і що Він знищить всіх беззаконників: ―Го-

сподь хоронить всіх, що люблять Його, а беззакон-

них погубляє‖ (Пс. 145:20). ―Будь вірний аж до   

смерти, і дам тобі вінець життя‖ – Одкр. 2:10 А.П.В. 

 

ЙОВ Є ПРООБРАЗОМ 

 

В святім Писанні є особливо відзначені деякі мужі, 

котрі були вірними і правдивими до Єгови, і котрі 

протистояли Дияволові. Імена цих мужів є Авель, 

Енох, Ной, Авраам, Йов і Мойсей. Бог вживав цих 

вірних мужів в старинних часах як зразок для на-

слідування або прообраз більших річей, які мали 

перейти в будуччині. Серед тих, хто таким чином 

був вжитий, був Йов. Місцем пробутку Диявола і 

його ангелів була і є, згідно святого Писання,  
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―земля Магог‖ (Езек. 38:2). За днів Йова, Сатана не 

був позбавлений доступу до неба, але мав привілей 

час від часу з’являтися перед Всемогучим Богом. 

Ясним також є, що час від часу вірні сини Божі ста-

вали перед Єговою: ―Сталося ж одного дня, що сини 

Божі  прийшли стати перед Господом; та прийшов і 

Сатана між ними стати перед Господом‖ – Йова 2:1. 

Певним є, що Єгова знав звідки прийшов Сатана, 

але Він говорив з Сатаною можливо тому, щоб ство- 

рити образ, предсказуючи, як вірні люди випробо-

вувались Дияволом: ―І спитав Господь Сатану:  

Звідкіля прийшов єси? Відказав Сатана Господеві й 

говорить: Я ходив по землі й обійшов її навкруги. І 

рече Господь Сатані: А звернув ти ввагу на раба 

мого Йова? Другого бо такого нема на землі, такого 

щирого, справедливого, богобоязливого та щоб так 

цурався лихого. І відказав Сатана й промовив: 

Шкуру за шкуру, а за свою душу оддасть чоловік 

усе, що має. Просьтягни тільки руку твою й торк-

нись костей його й тіла його, – чи благословитиме 

він тебе? І рече Господь Сатані: Ну, він у руці твоїй 

тільки душу (життє) його пощади. І пішов Сатана з 

перед Господа, та вдарив Йова лютою проказою від 

підошов аж до тім’я‖ – Йова 2:2–7. 

Без сумніву, Сатана насміхався з Єгови указуючи 

Йому на факт, що з часу потопу лиш не багато  лю-

дей стали на сторону Єгови, а більша часть з них 

пішла за Дияволом, і якщо Дияволу буде дана мож-

ливість, то він відверне і тих небагатьох від Бога.  
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Це був зухвалий виклик Єгові, і Він прийняв цей 

виклик. Йов був богатий земним богатством і був 

оточений щасливою родиною, тішився добрим здо-

ров’ям, миром і спокоєм. Диявол заявив, що якби ці 

всі річі забрати від нього, то він проклене Бога в 

Його лице. У відповідь на цей виклик Єгова сказав: 

―Ну, він у руці твоїй‖; тобто, ―ти вільний зробити 

так, щоб він прокляв мене, якщо зможеш‖.  Після 

цього Сатана, Диявол, вдарив Йова лютою прока-

зою, від якої він так страшно терпів, що його власна 

жінка сказала йому: ―Чи ти ще держатимешся твер- 

до в твоїй праведності? Занехай Бога й умри‖ (Йова 

2:9). Але Йов вистояв серед всіх цих випробувань і 

затримав свою невинність до Бога. Тоді Диявол   

дальше завдавав терпінь Йову, спонукавши побож-

них на вигляд релігіоністів мучити його, і впродовж 

всього цього Йов затримав свою невинність, зали-

шаючись правдивим і вірним Всевишньому.  

Те, що записано відносно досвідчення Йова є при-

кладом для наслідування тих, котрі переносять    

терпіння із–за правди, та котрі перед лицем всякого 

виду гонінь і покарань затримують свою невин-

ність до Бога. Чому тоді Бог дозволив Дияволові  

вільно продовжувати свої дії в противенстві до Ньо-

го і переслідувати тих, котрі служать Богу, в тому 

часі не було відкрито нікому, навіть ангелам. Однак 

в Бога був визначений час, коли повідомити при-

чину, і точно в той час Бог приведе те спірне  
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питання до вершка, для своєї власної слави. Те, що 

наступило потім показало, що Він дозволив Дияво-

лові спокушати людей протягом століть, а головно 

при помочи релігії, використовуючи її як знаряд 

для здійснення свого зухвалого виклику. День відп-

лати вже близько, коли це спірне питання має бути 

рішене, а тому це є призначений Богом час, щоб по-

відомити всім, хто старається отримати належне 

розуміння, про причину цього. 

 

ІЗРАЇЛЬ ОРГАНІЗОВАНИЙ 

 

Потомки Якова, які тепер називаються  ізраїльтя-

нами, були організовані в народ і віддані під керів-

ництво Мойсея. Це було після того, коли ізраїльтя-

ни чудом були визволені з Єгипту, і коли вони ота-

борилися біля підніжжя гори Синай, де Бог дав лю-

дям свій основний закон і свої постанови. Десять є 

символічним числом, яке означає повноту, і те, що 

загально називають ―десять заповідей‖, насправді 

означає повний виклад основного закону Божого 

для чоловіка. Його постанови конкретно визнача-

ють обов’язок чоловіка, котрі мусять бути виконані 

згідно основного закону. Народ Ізраїля був відмін-

ний від  всіх інших племен і народів, тому що Ізра-

їль був народ, вибраний Господом Богом для себе, 

при помочи і через цих людей Він робив пророчі об-

рази, предсказуючи більші річі, які мали відбутися 

в будуччині – 1Кор. 10:11.  
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Завважте тут, яким чином Бог дав тим людям ос-

новний закон, котрий то основний закон відносить-

ся до всіх людей, котрі згодилися чинити волю Бо-

жу: ―Місяця ж третього по ізході синів Ізрайлевих із 

Єгипецької землі, того ж самого дня прийшли вони 

в Синайський степ. І двинули вони від Рефидиму, 

та й прийшли в Синайський степ, да й отаборились 

у пустині. І став там кошем Ізраїль проти гори. І 

покликав Господь Мойсея, і рече: Так дому Яково-

вому вкупі з Ізраїлем ти возглаголеш. Ви бачили, 

що сотворив я в Єгипті лихим єгиптянам. Як ніс 

вас орловими крильми і всіх поприводив до себе. 

Оце ж, коли будете гласу мого послухати й хранити 

завіт мій із вами й умову, дак будете пай мій в наро-

дах, моя ж бо земля вся вселенна. 

І будете в мене ви царством сьвященним, народом 

вибраним. Се словеса, що мусиш возглаголати си-

нам Ізрайлевим. І прийшов Мойсей і покликав  

старших мужів громадських, і розказав перед ними 

всі словеса, що завітував йому Господь. І відказали 

всі люде одностійно і мовляли: Усе, про що глаго-

лав Господь, сповнятимемо. І переказав Мойсей 

людські слова Господеві‖ – 2Мойс. 19:1–8. 

Бог Єгова повідомив Мойсею свій закон, який був 

написаний  на кам’яних таблицях: ―І дав Мойсейо-

ві, переставши розмовляти з ним на Синай горі, дві 

таблиці свідчення, таблиці  кам’яні, на котрих пи-

сав палець Божий‖ (2Мойс. 31:18). Безгранична си-

ла Всемогучого Бога дає Йому можливість  
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писати на камені, а також на піску. Всякий чоловік, 

котрий вірить, що Всемогучий Бог є і що Він вина-

городжує всякого, хто служить Йому, такий може 

легко  бачити, як Бог наперед передбачив написан-

ня Біблії  і зберіг її в цілости через всі віки. Ніхто 

ніколи не міг знищити Біблію, хоча спроби в тому 

напрямі робилися багато раз. Без сумніву, Диявол 

робив всі можливі спроби, щоб знищити Біблію, а 

головно в теперішнім часі він використовує релі- 

гіоністів, котрі називають себе ―вищими критика-

ми‖, щоб знецінити Біблію і спонукати людей від-

мовитися вірити їй. 

 

ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАКОНУ 

 

Якби всі сотворіння були совершенними і послу-

шними Богу Єгові, то не було би потреби для них в 

написанні закону, котрий показує, що є правдиве і 

приказує людям утриматись від того, що є зло. Со-

вершенні сотворіння  несамолюбно роблять те, що є 

правильне. Людський рід став несовершенним з ча-

су вигнання Адама з Едему, і до того часу, коли із-

раїльтяни були визволені з Єгипту, людство було 

дуже зіпсуте через свій упадок і безперервний вп- 

лив, котрий здійснював Сатана на чоловіка. Закон  

потрібний для несовершенних людей, як запевне-

ний провідник, щоб вони могли йти по правдивій 

дорозі. Закон є якраз для таких; як про це є написа-

но: ―Знаючи се, що не про праведника закон  
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положений, а про беззаконних та непокірних, нечес-

тивих та грішних, неправедних та скверних, про 

убийць батька й матери, про душогубців‖ – 1Тим.   

1:9.  

Любов, яка є совершенним виразом несамолюбст-

ва, є повним сповненням закону, і тому  застосову-

вати закон нема потреби (Рим. 13:10). Сама основа 

закону записана в серці кожного сотворіння, котре 

знаходиться в повній гармонії з Богом і котре з ра-

дістю виконує Його волю. В той час, коли ізраїль-

тяни зібралися коло гори Синай, Диявол спонукав 

майже всіх людей на землі служити йому, а тому всі 

були на дорозі до знищення. Бог врятував ізраїль-

тян від цього нищительного впливу. Закон, який 

Бог дав ізраїльтянам, був не для Божої користи, а 

цілковито для користи чоловіка. Якщо чоловік піде 

за Дияволом, він  без сумніву помре, але якщо він 

затримає свою невинність до Бога, то він буде жити. 

Отже закон, який Бог дав через Мойсея ізраїльтя-

нам відноситься до всіх тих, котрі бажають посту-

пати по правді,  отже, перший по порядку і перший 

по важности основний закон і заповіді є слідуючі, а 

іменно: ―І глаголав Господь всі словеса оці, глаго-

лючи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипту, 

із дому невольницького. Нехай не буде в тебе богів 

инших перед моїм лицем. Не робитимеш собі ваяно-

го кумира чи подобини того, що на небесах у горі, і 

того, що на землі внизу, і того, що в водах і попід 

землею. Щоб не припадав ниць перед ними  
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і не служив їм; бо я Господь, Бог твій, ревнивий 

Бог, що караю беззаконнє отецьке на дітях у тре-

тьому, і четвертому роді тих, що ненавидять мене. І 

роблю добро тисячами родів тих, що люблять мене і 

допильновують заповідей моїх‖ – 2Мойс. 20:1–6. 

Закон Божий ніколи не міняється, тому що Бог ні-

коли не міняється (Мал. 3:6). Його закон вказує до-

рогу до вічного життя. Кожне сотворіння, котре сві-

домо і добровільно порушить закон Божий, ніколи 

не отримає життя. Якщо чоловік обере собі  когось 

іншого за свого бога, Єгова не дасть такому чолові-

ку життя. Якщо чоловік нарушив основний закон 

Бога то це означає, що чоловік став на сторону    

Диявола, котрий веде його до знищення. Тоді, задля 

користи чоловіка Бог дав свій закон, що чоловік не 

повинен мати іншого бога окрім Нього, тому що 

лише один Бог є джерелом життя. 

Невдовзі після того, коли ізраїльтянам був даний 

закон, поки Мойсей був на горі, ізраїльтяни нару-

шили Божий закон, зробивши собі золотого тельця, 

як образ для поклоніння, і щоб покарати їх за гріх 

Бог звелів, щоб 3 000 ізраїльтян були вбиті в один 

день. ―І послав Господь морову кару на людей за 

литого бичка‖ (2Мойс. 32:28–35). Поклоніння ізра-  

їльтян перед золотим тельцем було релігійним об-

рядом, і чинячи так, вони піддалися впливу Дияво-

ла. Якщо Бог дозволив людям, котрих Він вибрав 

для себе вдатися до релігії, котра є від Диявола, то 

це напевно означало, що Він дозволив їм стати  
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в ряди Його ворога, Диявола. Зроблення якого не-

будь образу, того що на небі, такого як образ самого 

Господа, поклонятися такому образу і припадати на 

коліна, є порушенням основного закону Божого. 

Для того, щоб охоронити чоловіка від Диявола, йо-

му приказано поклонятися Господу Богу і утриму-

ватися від поклоніння образам. Вживання будь-якої 

форми образів для поклоніння Господу є гріхом, про 

це більш детально буде розглянено пізніше. 

Отже Бог дав свій закон людям, щоб вберегти їх 

від впливу і власти диявола, котрий ділаючи голов-

но через релігію старається відвернути всіх людей 

від Всемогучого Бога. В святому Писанні є написа-

но, що Бог Єгова дав Аврааму своє слово обітниці, 

що Він пішле насіння, і що в тому насінні всім лю-

дям землі буде дана можливість придбати благосло-

вення. Авраам представляв Бога, а його син, або 

природне насіння, Ісаак, представляв Ісуса Христа, 

улюбленого сина Божого. Закон Божий предсказав 

прихід обіцяного Насіння, Ісуса Христа, Відкупите-

ля людства, і закон цей був даний Ним внаслідок 

гріха, для охорони Його вибраного народу, ізраїль-

тян, щоб вони могли залишатися в належному стані 

і приняти Його обіцяне Насіння, Ісуса, коли Він 

прийде.  

Обставини були слідуючі: Адам згрішив, і внаслі-

док успадкованого гріха все людство підпало під 

вплив гріха та засуду, і в призначеному часі всі лю-

ди мусіли померти по цій причині, хіба що Бог  
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забезпечить спасення для них: ―Тим же то, як через 

одного чоловіка гріх у світ увійшов, а через гріх 

смерть, так і смерть у всіх людей увійшла (через то-

го), в кому всі згрішили‖  (Рим. 5:12:18). ―Плата бо 

за гріх смерть, даруваннє ж Боже–життє вічне в 

Христі Ісусі, Господі нашім‖ – Рим. 6:23. 

Бог Єгова є Життєдателем, і Він забезпечив життя 

через свого улюбленого сина, Ісуса Христа. Божий 

дар життя є для тих, котрі мають і проявляють віру 

в Бога і Ісуса Христа, обіцяне Насіння, і котрі ма-

ють успіх в противенстві Дияволу. Бог вибрав із-  

раїльтян з між усіх народів землі і тепер дав їм    

можливість затримати свою невинність до Нього, 

доказуючи ділами свою віру в Нього в послушенст-

ві до Його закону; для того, щоб охоронити їх Він 

огородив їх своїм законом як огорожею або парка-

ном, щоб утримати їх від служіння Дияволу. Із при-

ходом Ісуса Христа, всі ті, котрі затримали свою не-

винність до Бога, в послушенстві до Його закону, по 

мірі своїх сил і здібностей, і котрі доказали свою ві-

ру в Ісуса Христа, мали можливість стати на дорогу 

спасення, щоб бути схороненими і отримати дар 

життя. Тому є написано, що нарушення Божого за-

кону є гріхом. ―Кожен, хто робить гріх, робить та-

кож беззаконня, і гріх єсть беззаконня‖ (1Йоана 

3:4). Дальше є написано: ―Він (закон) даний задля 

переступів, доки прийде насіннє (Христос), котрому 

обітувано. Тим же закон був нам учителем, щоб 

привести  нас (вибраний народ Божий) до Христа,  
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щоб вірою нам оправдатись‖ (Гал. 3:19,24). Таким 

чином з цього свідоцтва ясно можна бачити, що Бог 

приказав ізраїльтянам служити Йому як єдиному 

Богу, і це було виключно для їх добра, щоб вони  

могли бути збережені від нападу ворога, Сатани, 

Диявола. 

Ізраїльтяни готувалися почати подорож, яка мала 

тривати сорок років в пустелі. Вони мали стрічати-

ся з іншими і народами і людьми, котрі дотримува-

лися диявольської релігії. Вони мусіли бути охоро-

нені від тієї диявольської релігії і мали залишатися 

правдивими і вірними Всемогучому Богу, й таким 

чином затримати свою невинність до Нього. Всім 

тим, котрі будуть так поступати, було обіцяно, що 

вони ввійдуть в обіцяну землю, а переступники за-

кону мусять померти і їм не буде дозволено ввійти в 

обіцяну землю. Отже ізраїльтяни, під керівництвом 

Господа в тому часі, робили живі образи відносно 

заміру  Божого щодо всіх тих, котрі вірно служать 

Йому, а отже досвідчення, через які ізраїльтяни пе-

реходили предсказували більші річі, які мають пе-

рейти при кінці світа. Тоді Мойсей провадив ізра- 

їльтян в довготривалу подорож, і на протязі того 

часу він написав п’ять книг Біблії, які були продик-

товані йому Богом, тобто, книги від Буття до По-

вторення Закону включно; а після цього інші слуги 

Божі писали про річі, які переходили ізраїльтяни, та 

про які Бог велів їм написати не тільки як історичні 

факти, але щоб предсказати або передбачити  
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далеко більші річі, які мали перейти з того часу – 

1Кор. 10:11; Жид. 10:1. 

 

―ОТОЧЕНІ ГРІХОМ‖ 

 

Завважте тепер армію з більш ніж 600 000 чоловік, 

віком від двадцяти років і далі, крім жінок і дітей, 

котрі мандрують через пустелю до обіцяної землі, 

взявши з собою їду і своїх тварин, і це були люди (з 

їх в’ючними тваринами), котрих Бог відділив від 

інших людей на землі. Вони мандрували згідно за-

повідей Божих. Скільки з тих людей затримають 

свою невинність до Бога і дістануться до обіцяної 

землі? В чому полягав той великий гріх, який ото-

чував  і опановував їх з самого початку їхньої подо-

рожі? Відповідь ясно показана через їх досвід, як 

про це говориться в святому Писанні, а саме: що 

релігія і формалізм були винайдені Дияволом, і які 

люди були спонукані практикувати для відвернен-

ня їх від Всемогучого Бога. Релігія всякого часу бу-

ла головним знарядом Диявола, при помочи котро-

го він обдуював людей і засліплював їх до правди. 

Релігія була тим самим оточуючим гріхом для Ізраї-

ля, котрий з того часу оточував всіх тих, котрі відк-

рито заявили, що вони слідують по стопах Ісуса 

Христа.  

Багато років після початку тієї подорожі по пусте-

лі апостол Павло, будучи сам жидовином, написав 

своє послання до Жидів, де він перелічив ряд  
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вірних мужів від Авеля до Йоана Хрестителя, котрі 

затримали свою невинність до Бога, і в котрому він 

показує, як вони відкидали релігію і посвячували 

свою непохитну відданість і вірність Всемогучому 

Богу і Його заповідям, за що вони отримали приз-

нання Боже. Далі написано для остороги всіх тих, 

котрі згодилися чинити волю Божу і слідувати по 

стопах Ісуса, що вони мусять пам’ятати про цих ві-

рних свідків, котрі були перед ними і повинні йти 

подібним напрямом. ―Тим же оце ми, маючи кругом 

нас таку тьму свідків, відложивши всякий тягар і 

гріх, що легко путав нас, з терпіннєм біжім на бо- 

ротьбу, що перед нами‖ – Жид. 12:1. 

Гріх, який оточував чоловіка з часу Едему і до те-

перішніх днів, був і є релігія. Вона була тим спосо-

бом, котрий вживав Сатана для обману людей, і 

тримав її постійно навколо людей, щоб цим відвер-

тати їх від Бога. Це був знаряд, який Диявол вико-

ристовував, щоб змусити ізраїльтян відвернутися 

від Бога. Легко впасти під спокусливий вплив релі-

гії і цим нарушити Божий закон, а Диявол поста-  

рався про те, щоб релігія постійно була перед чоло-

віком, і привела його до упадку. Вироблення обра-

зів, чоток, хрестів і інших подібних річей, і викорис-

тання їх для того, що вважається поклонінням Бо-

гу, є прямим нарушенням Божого закону і показує, 

що ті, хто таким чином їх практикує, мимоволі під-

падають під вплив Диявола. Витання прапора або 

людей або інших подібних річей, чи поклоніння їм,   
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означає приписувати охорону і спасення сотворін-

ням або річам, що є релігійним формалізмом, кот-

рий є явним нарушенням Божого закону. Жодне  

сотворіння не може ділити свою посвяту або відда-

ність між Богом і чим небудь. Бог Єгова є єдиним 

захисником і Життєдателем, тому Він є ―Бог ревни-

вий‖, тобто, ревнивий за правду, і не дозволить, щоб 

Його ім’я або Його слово було заплямлене будь-

якою частю дії або задуму Диявола,  тому Він не 

дасть життя тим, хто захоплюється річами, які ви-

найшов і використовує Диявол, щоб зневажити ім’я 

Єгови. Божий закон зазначає, щоб чоловік не мав 

іншого бога, окрім Нього, і не повинен робити  нія-  

кого образу того що  на небі або на землі, щоб він 

тим річам не поклонявся, і ця заповідь дана лише з 

ціллю охорони чоловіка від лукавого Диявола, від 

―гріха, що легко путав нас‖ всі сотворіння.  

Знову звертаючись до слів апостола, ―відложивши 

всякий тягар і гріх, що легко путав нас‖, ці слова є 

звернені до завітуючого народу Божого, з чого ясно 

видно, що ніяка особа не може правдиво і вірно 

служити Богу та дозволити, щоб що небудь розділи-

ло її посвяту між Богом і будь яким сотворінням або 

сотвореній річі; що вона не може практикувати ре-

лігію, і в той самий час вірно служити Богу; що во-

на мусить відкласти цей тягар і робити так, як ро-

бив і говорив апостол Павло: ―Це ж одне і роблю‖ 

(Фил. 3:13), тобто, слідувати по стопах Ісуса і  
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коритися заповідям Божим. Релігія явно проти-

виться заповідям Всемогучого Бога. 

Божий закон є ясний, і всяка впертість зі сторони 

кого небудь до послушенства тому закону є ідоло-

поклонство (1Сам. 15:23). Всякий релігійний фор-

малізм під сонцем значить, що всі, хто його практи-

кує і приймає участь в ньому, є ідолопоклонниками. 

Вживання образів при поклонінні є ідолопоклонст-

вом, а всі ідолопоклонники є гидотою в очах Божих. 

Як Бог дозволив, щоб Йов був підданий тяжким 

пробам, так само він дозволив Дияволу спокушати 

ізраїльтян, а також після того Він дозволив споку-

шати Його завітуючий народ, щоби вони отримали 

можливість доказати кого вони виберуть, Бога  чи 

Диявола. Знаючи наперед, що ізраїльтяни будуть 

стикатися з тими, хто практикує диявольську релі-

гію, Бог дав їм цю особливу заповідь: ―Не обертай-

тесь до ідолів, і литих богів собі не робіте. Я Гос-

подь, Бог ваш‖ (3Мойс. 19:4). ―Не будете робити собі 

балванів, ні вирізувати образів, ні ставити стовпів, і 

каменів з образами не ставлятимете в землі вашій, 

щоб перед ними бити поклони. Я Господь, Бог ваш. 

І зруйную високості ваші, і розіб’ю стовпи ваші со-

няшні, та й кину трупа вашого на трупа ідольсько-

го, і гидуватиме душа моя вами‖ (3Мойс. 26:1,30). 

―Бо всі боги нічо‖ (1Парал. 16:26). Отже, як здаєть-

ся то є цілком ясно, що релігія є одна з великих во-

рогів чоловіка і винайдена головним ворогом, Дия-

волом, щоб привести людей до знищення. 
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Те, що послідувало після того, коли був даний за-

кон, показує велику потребу того закону. Історія із-

раїльтян під час їх подорожі наповнена випадками, 

коли вони поверталися до ідолів, тобто, диявольсь-

кої релігії. Стикаючись з моабітянами, вони поба-

чили, що ті люди практикують ідолопоклонство і 

дотримуються релігії під назвою ―Баал-Пеор‖, і ба-

гато ізраїльтян прихилилися до тієї релігії, пересту-

паючи закон Божий, і таким чином, підпали під Бо-

жий гнів і багато з них були знищені: ―І стали вони 

(Моабіти) кликати люд на жертви богам своїм. І їв 

люд і припадав ниць перед богами їх, і прихиливсь 

Ізраїль до Баал-Пеора. І запалав Господь гнівом на 

Ізраїля. І рече Господь до Мойсея: Возьми всі голо-

ви людські та й повісь їх Господеві проти сонця, 

щоб одвернувсь жар гніва Господнього від Ізраїля. І 

рече Мойсей суддям Ізрайлевим: Нехай кожен із вас 

повбиває людей своїх, що прихилились до Баал-

Пеора‖ – 4 Мойс. 25:2–5. 

Не раз ізраїльтяни переступали Божий закон, на-

вертаючись до диявольської релігії, і наслідком   

цього було те, що зовсім небагато людей, котрі    

вийшли з Єгипту дожили до того, щоб побачити 

обіцяну землю. Коли Мойсей звернувся до ізраїль-

тян з своїм останнім застереженням, він сказав їм, 

як приказав Господь Бог: ―Ви  бо знаєте, як ми жи-

ли в землі Єгипецькій, і як ми переходили посеред 

народів, аж перейшли їх. І ви гидкі їх речі бачили, їх 

божища з дерева і каменя, із срібла і золота,  
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що їх у себе держать. Остерегайтесь, щоб не було 

між вами чоловіка, чи жінки, чи родини, чи поко-

ління, що їх серце одвертається сьогодні од Господа, 

Бога нашого, щоб йти служити богам сих народів. 

Пильнуйте, щоб між вами та не було ні одного ко-

реня, що плодить отруту і полин. І такого чоловіка, 

що, почувши слова сієї клятьби, благословить себе 

в серці свому, кажучи: Матиму впокій, хоч я жию 

по своїй волі; щоб не пропав, хто пє, і хто смагу тер- 

пить. Господь не схоче простити йому; тоді запалає 

гнів Господень і лють Його на чоловіка сього, і спа-

дуть на його всі прокляття, написані в цій книзі, і 

Господь зітре спід небес ім’я його. І казатимуть всі 

народи: Про що Господь зробив так із сією землею? 

Чого так дуже запалав гнів Його? І казатимуть їм: 

За те, що покинули завіт Господа, Бога батьків сво-

їх, що його вчинив з ними, як виводив їх із Єгипе-

цької землі. І тому, що вони пішли і служити стали 

богам иншим, і падали ниць перед богами, яких во-

ни не знали, і яких він не дав їм. І запалав гнів Гос-

подень на сю землю, так що допустив на неї всі 

прокляття, які написано в сій книзі‖ – 5Мойс. 29: 

16–27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бог прийняв виклик Сатани і дозволив йому пос-

тавити чоловіка на пробу,  охороняючи його своїм 

законом, таким чином завітуючі люди Божі мали 

привілей і свободу зробити вибір, або служити Богу 

і жити, або ж служити Дияволу і померти. Таке є 

установлене і незмінне правило Боже. 
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Коли ізраїльтяни, під керівництвом вірного Ісуса 

Навина прийшли в обіцяну землю, то вони деякий  

час служили Богу (Суд. 2:6–13). Вони були вибра-

ним народом Божим, і вони стались предметом пос-

тійних нападів хитрого ворога. Піддаючись тим 

спокусам, ізраїльтяни знову і знову підпадали під 

вплив диявольської релігії. Протягом того періоду 

часу були деякі мужі, котрі вели ізраїльтян так, щоб 

вони вірно служили Богу, тоді як інші взяли точно 

протилежний напрям. В часі царювання царя Ахаба 

і його жінки Ізабелі, майже всі люди підпали під 

вплив диявольської релігії. Бог післав свого вірного 

пророка Ілию, щоб дати свою вість остороги і ска-

зати Ахабу, що його практикування релігії прино-

сило ізраїльтянам багато нещастя, котрим вони 

піддавались: ―Побачивши ж Ахаб Ілию, промовив 

до його: То се ти, що тривожиш Ізраїля? Він же від-

казує: Не я тривожу Ізраїля, а ти й твоя родина, що 

знехтували заповіді Господні й ходите слідом за Ба-

алами (диявольською релігією)‖ – 1Царів 18:17,18. 

Бог післав Егуя, свого вірного слугу, котрий вбив 

Ахаба і його родину за те, що він практикував ідо-

лопоклонство, котре є релігією, якій вони піддали-

ся. ―І повбивав Егуй усіх, що зоставались іще з дому 

Ахабового в Езреелі вкупі з його великими панами, 

з його приятелями й з його жерцями, так що ні один 

не остався‖ (2Царів 10:11). Всі поклонники Баала, 

які дотримувалися диявольської релігії в Ізраїлі, 

були вбиті Егуєм, і він повиносив всі ідоли з дому  
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Баала і спалив їх, ―так викоренив Егуй Баала (пок-

лоніння) з Ізраїля‖ (2Царів 10:25–29). Ці приклади 

тут приводяться як подальший доказ того, що релі-

гія прямо противиться заповідям Божим, і є дия-

вольська, а тому відповідно є великим ворогом чо-

ловіка, і є гидотою. 

 

ВІДСТУПНИКИ 

 

Неодноразово ізраїльтяни признавали свої гріхи і   

просили о прощення, і Господь прощав їх. Вони від-  

разу знову піддавалися диявольській релігії і підпа-

дали під той злий вплив. Тому Господь відзначив їх 

словами ―відступники Ізраїля‖ (Єрем. 3:6–14).  Бог 

поклав своє ім’я на Ізраїля, як на свій вибраний на-

род, і давав їм всяку можливість доказати свою не-

винність до Нього, щоб вони могли мати часть в 

доказі, що Сатана є брехун, і щоб вони могли отри-

мати Його признання і залишатися вірними Богу; а 

тому задля свого імени Він схоронив Ізраїль, про-

щаючи і привертаючи їх час від часу, даючи їм да-

льше можливість доказати свою невинність; отже, 

відносно Ізраїля є написано: ―Та бо й сини стали 

опір проти мене: в заповідях моїх вони не ходили й 

постанов моїх не перестерігали; не виповняли того, 

що, виповнячи, міг би чоловік жити, та й зневажали 

суботи мої. Тим то сказав я собі  ізжену на них гнів 

мій, вичерпаю на них досаду мою в пустині. Та й 

знов зупинив я руку мою, а вчинив се задля  
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імені мого, щоб не подати його в зневагу в народів, 

що перед очима в них я їх вивів‖ (Езек. 20:21,22). 

Цей народ в основному був невірним до Бога, але 

завжди було декілька ізраїльтян, котрі залишалися 

вірними і правдивими Єгові, затримуючи свою не-

винність до Нього. 

Тоді Бог післав своїх вірних мужів, своїх пророків, 

котрі постійно пророкували перед ізраїльтянами 

про прихід Месії, Божого помазанника, тобто Хрис-

та, обіцяне Насіння, згідно обітниці, яку Бог дав 

Аврааму (1Мойс. 22:17,18). Він попереджав ізраїль-

тян через своїх пророків, що, якщо вони вперто бу-

дуть продовжувати свою невірність до Нього прак-

тикуючи диявольську релігію, то Він знищить їх, і 

згідно того попередження Він знищив їх із–за їх не-

вірности. В точно призначеному часі Бог післав Ісу-

са, свого улюбленого сина, для проголошення Його 

вістки правди. На священників Ізраїля, по приказу 

Божому, був покладений обов’язок навчати людей 

закону Божого і пророцтв, котрі відносились до 

приходу великого Месії, обіцяного Насіння; отже 

вони мусіли були знати про прихід Ісуса, а особливо 

священники повинні були бути готові прийняти 

Його. 

При народженні Ісуса, ні одному священнику або 

духівнику, або іншим практикуючим релігію не бу-

ло дозволено бути свідком того факту, та очевидно 

це було через те, що вони практикували диявольсь-

ку релігію. Бог обрав своїми свідками народження  
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Ісуса покірних пастухів овець. Бог наказав своїм 

ангелам з неба звістити про народження Ісуса і ска-

зати пастухам наступні слова: ―І ось ангел Господ-

нень став  коло них, і слава Господня осияла їх; і 

полякались страхом великим. І рече їм ангел: Не 

бійтесь, ось бо благовіщу вам радість велику, що бу- 

де всім людям. Бо народивсь вам сьогодні Спас, що 

єсть Христос Господь, у городі Давидовому. І се вам 

ознака: Знайдете дитинку сповиту, лежачу в яслах. 

І зараз явилось із ангелом множество воїнства небе-

сного, хвалячи Бога і глаголючи: Слава найвищому 

Богу, (Ротердам) а на землі мир, між людьми доброї 

волі‖ (Луки 2:9–14).    

До того часу майже всі люди Ізраїлю навернулися 

до релігії; однак були деякі, котрі були  вірними 

Божим заповідям. 

 

ДИЯВОЛ І ЙОГО ПІСЛАНЦІ 

 

Якби священники, фарисеї і книжники, тобто, ду-

ховенство Ізраїлю, були вірні і лояльні у виконанні 

волі Божої і послушні Його заповідям, то вони зна-

ли б, що Ісус почне свою службу в віці тридцяти ро-

ків, і вони про це навчали б людей, щоб вони були 

готові прийняти Його і коритися Його заповідям. 

Коли Ісусові виповнилося тридцять років і Він по-

чав свою службу, то ніхто з класу духовенства не 

прийняв Його і не привітав Його, як сина Божого. 

Причина, чому вони цього не робили була  
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в тому, що вони були релігіоністами і бажали для 

себе пошани від людей (Йоана 5:44), вони були зна-

рядом Диявола і практикували його релігію. Це жи-

дівське духовенство, або релігіоністи, були напов-

нені підступністю, ошуством і  обманом. Лише де 

кілька чесних і вірних ізраїльтян ожидали Христа, 

Месію, і саме серед них Ісус вибрав своїх учеників, 

відносно одного з них Ісус сказав: ―Ось справді ізра-

їльтянин, що в йому підступу нема!‖ ( Йоана 1:47). 

Це було остаточним доказом, що всі релігійні про  

відники, духовенство, були сповнені підступом і 

ошуством. 

Ісус охрестився в ріці Йордан, і був помазаний 

Єговою; а Йоан, котрий стояв близько, був свідком 

прояву Божої сили над Ісусом і Його признання 

Ним. ―І ось голос із неба, глаголючи: Се мій Син 

любий, що я вподобав Його‖ (Мат. 3:17).  Ніякий 

фарисей або священник не був там, щоб бути свід-

ком цієї великої події. Без сумніву, Диявол спостері-

гав з якогось місця але він був невидимим для чо-

ловіка. 

Відразу після помазання Його святим духом, Ісус 

був нападжений Дияволом, котрий зробив хитро   

розраховану спробу, щоб викликати знищення Ісу-

са. Диявол вимагав, щоб Ісус зробив чудо, зробив-

ши з каменя хліб, на що Ісус відповів, що життя чо-

ловіка не залежить лише від матеріального хліба, а 

залежить від його послушенства слові Божому. Тоді 

Диявол наважився показати Ісусові свою вищість,  
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вимагаючи скочити з високої гори вниз, на що Ісус 

відповів: ―Писано знов: Не спокушуй Господа Бога 

твого‖. Диявол, будучи невидимим володарем світа, 

глузливо і з насмішкою запропонував Ісусу, що він 

віддасть Йому весь світ, якщо Ісус припавши пок-

лониться Дияволу, на що Ісус відповів: ―Геть від 

мене Сатано! Писано бо: Господу Богу твоєму кла-

нятимешся, і Йому одному служитимеш‖ (Мат. 4:1  

–10; Луки 4:1–13). Це є ще одним остаточним дока-

зом, що Диявол є ворог Божий, що він є зводитель, 

ошуканець і брехун, що він є автором релігії, і ті, що 

поклоняються будь-якому сотворінню або річі, а не 

Господу Богу, є ворогами Божими і агентами або 

союзниками Диявола, незалежно від того, знають 

вони про це, чи ні. Не було ні одного священника з 

Ізраїля, котрий прийняв би Ісуса і став би на Його 

сторону; що показує, що всі вони були агентами 

Диявола. 

Після цього Ісус розпочав свою роботу проповіду-

вання людям і почав свою проповідь наступними 

словами: ―Царство небесне наблизилось‖. Чи прий- 

няв хто небудь з духовенства цю правду? Ніхто. 

Священники, фарисеї і інші релігійні провідники 

були лицемірами і любили пошану і признання лю-

дей, і прагнули, щоб люди поклонялися їм так само, 

як робив їх отець, Диявол. Велика громада людей 

пішла за Ісусом на гору, де Він висказав їм знаме-

ниту ―Нагірну проповідь‖. В записах нема зазначе-

но, щоб хоч один священник був там присутній  
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і слухав ту велику проповідь. Прості люди слухали з 

великою увагою, і старались навчитися, і між ін-

шими річами Ісус сказав їм: ―І коли молишся, не 

будь таким, як лицеміри; бо вони люблять моли-

тись, стоячи в школах та по росхідних улицях, щоб 

їх бачили люди. Істинно глаголю вам: Мають вони 

нагороду собі. Ти ж, коли молишся, увійди в хатину 

твою та, зачинивши двері, помолись Отцю твоєму 

потай; а Отець твій, що бачить потайне, віддасть 

тобі прилюдно. Як же молитесь, то не говоріть бага-

то, як погане: бо вони думають,  що за довгі молит-

ви будуть вислухані‖ (Мат. 6:5–8). Тоді Ісус дав лю-

дям зразок молитви, яка є знана як ―молитва Гос-

подня‖ – Мат. 6:9–13. 

У вищенаведеному тексті Ісус згадав про священ-

ників або духовенство, котрі практикували релігію 

як про лицемірів, котрі показують свої побожні ли-

ця на вулицях, щоб їх могли бачити люди. Порів-

няйте поводження жидівського духовенства з духо-

венством і релігійними провідниками теперішного 

часу. Ви можете часто бачити священника або іншу 

духовну особу, практикуючу релігію, котра йде по 

вулиці з молитовником у руці, вдаючи, що читає 

його, або сидячи в парку, робить те ж саме. Щодня 

ті священники ходять вулицями, одягнені в особли-

ву одежу, щоб привернути до себе увагу людей. Во-

ни стоять в церковних будівлях, як жидівське духо-

венство стояло в своїх синагогах, і показують побо-

жний вигляд, висказуючи безглузді промови  
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на мові, котру небагато хто, якщо взагалі хтось мо-

же зрозуміти; і це вони роблять, щоб привернути 

увагу людей до себе. Таким чином Ісус показує, що 

практикуючі релігію серед Жидів, знаходять собі 

подібних в тих особах, які практикують релігію те-

пер на землі в так званім ―християнстві‖. 

Чоловік Ісус був великим і правдивим свідком Бо-

га Єгови, котрого Бог післав на землю, щоб прого-

лосив Його вість правди про Його ім’я. Якби свя-

щенники і духовенство того часу були чесними і бу-

ли на стороні Всемогучого Бога, тоді вони з радістю 

слухали б слова Ісуса і слідували за Його наукою,  

але замість цього вони відмовилися вірити Йому і 

виступали проти Нього, будь яким можливим спо-

собом, і це вони робили тому, що вони були агента-

ми Диявола, а отже ворогами Божими. Відносно 

простих людей серед Ізраїля, котрі були чесними і 

прислухалися до проповідей Ісуса, написано: ―І ба-

гато народу слухало Його любо‖ (Марка 12:37). Чи 

духовенство вірило словам Ісуса? Ні, вони не віри-

ли, а противно, вони робили все що могли, щоб зму-

сити людей не вірити. Коли щирий чоловік повідо-

мив священникам чудні слова, котрі Ісус промов-

ляв і про діла, які Він робив, вони відповіли: ―Чи й 

вас не зведено? Хіба хто з князів увірував у Него, 

або з фарисеїв?‖ (Йоана 7:47,48). 

Замість того, щоб підтримати Ісуса, духовенство 

того часу використовувало всі можливі способи, 

щоб противитись Йому, та щоб перешкодити 
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 людям почути Його слова мудрості і життя. Точно 

такі самі обставини існують тепер серед релігійних 

вождів ―християнства‖. 

 

ПРОТИВНИКИ ПРАВДИ 

 

Яка є користь з того, щоб тепер розглядати духо-

венство, котре було на землі за днів Ісуса, і для чого 

взагалі про це потрібно говорити? Ціллю цього є 

показати, що ті люди практикували релігію і заяв-

ляли, що вони представляють Бога, однак насправ-

ді були на стороні Диявола і були ворогами Божи-

ми; що в теперішний час ті, хто противиться Ісусу 

Христу і  Його царству є ворогами Бога і чоловіка; 

що релігіоністи всякого часу є противниками прав-

ди; що показує, що релігія походить від Диявола і 

використовується, щоб ввести людей в оману; а що 

було правдою, коли Ісус був на землі, є  правдою і 

тепер, а саме, що релігія є проти Бога і Його царст-

ва. Через своїх вірних старинних пророків Бог   

предсказав, що релігійні провідники Ізраїлю відвер- 

нуть людей від Бога, а тепер Ісус, найбільший з усіх 

пророків, сказав тим релігійним учителям в лице, 

що вони були лицемірами і представниками Дияво-

ла. Те, що Ісус сказав тим людям, ще з більшою си-

лою відноситься до тих людей теперішного часу, 

котрі практикують релігію задля користі, і котрі 

противляться тим, хто проголошує слово Боже пра-

вди щодо Христа і Його царства. 
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Релігійні провідники серед ізраїльтян заявляли, 

що вони є   насіння Авраама по обітниці і що вони є 

синами Божими. Ісус сказав їм, що Бог післав Його 

на землю, щоб свідкувати про правду, і що вість, 

яку Він сповіщає, не є Його власна, але Він гово-

рить слова, які Бог наказав Йому говорити; та не-

зважаючи на цю вість, духовенство, або релігіоністи 

шукали  вбити Ісуса, і Ісус нагадав їм про цей факт. 

Завважте тут слова Ісуса, сказані до тих релігійних 

противників: ―Знаю, що ви насіннє Авраамове; та 

шукаєте вбити мене, бо слово моє не міститься в 

вас. Я, що видів ув Отця мого, глаголю ; а ви, що 

виділи в отця вашого, робите. Озвались вони й ка-

зали Йому: Отець наш Авраам. Рече їм Ісус: Коли б 

ви діти Авраамові були, діла Авраамові робили б. 

Тепер же шукаєте вбити мене, чоловіка, що вам 

правду глаголав, котру чув я від Бога. Сього Авра-

ам не робив. Ви робите діла отця вашого. Казали 

тоді Йому: Ми не з перелюбу родились: одного Отця 

маємо, Бога. Рече ж їм Ісус: Коли б Бог отець ваш 

був, любили б ви мене; бо я від Бога вийшов і при-

ходжу, бо не від себе прийшов я, а Він мене післав. 

Чом бесіди моєї не розумієте? Бо не можете слухати 

слова мого. Ви від отця диявола, й хотіння отця ва-

шого Диявола хочете робити. Той був душогубцем з 

почину, й в правді не встояв; бо нема правди в йо-

му. Коли говорить брехню, із свого говорить; бо він 

брехун і отець її. А що я правду глаголю, не віруєте 

мені. Хто з вас докорить мені за гріх? Коли ж  
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правду глаголю, чому ви не віруєте мені? Хто від 

Бога, слова Божі слухає. Тому ви не слухаєте, що ви 

не від Бога‖ – Йоана 8:37–47. 

Чи вони справді показали себе, що вони є синами 

Диявола, як Ісус говорив їм? Факти остаточно по-

казують, що вони це зробили. Вони практикували 

релігію, котра була основана на традиціях людсь-

ких, проігнорувавши заповіді Божі, і внаслідок цьо-

го, зробили слово Боже безвартісним, а отже тому 

вони були ворогами Божими, і ворогами людей.   

Завважте тут слова Ісуса, які остаточно показують   

різницю між релігією і послушенством до заповідей 

Божих: ―Тоді прийшли до Ісуса письменники та 

фарисеї з Єрусалиму, кажучи: Чого Твої ученики 

переступають переказ старших?... Він же, озвав-

шись, рече до них: Чого ж се й ви переступаєте за-

повідь 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 ме-

не шанує, серце ж їх далеко від мене. Та марно вони 

поклоняються мені, навчаючи наук заповідей чоло-

вічих‖ – Мат. 15:1–9. 

Ті священники і проповідники практикували ―жи- 

дівську релігію‖ і були знарядом Диявола. Савл піз- 

ніше свідкував про те саме, як це можна бачити з 

його слів в посланні до Галат 1:13,14. 

Диявол отримав тих жидівських священників на 

свою сторону по тій причині, що вони були  
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горді і шукали пошани від людей, і навчали наук, 

що придумали люди, ігнорували і не дотримувалися 

заповідей Божих. Від часу Нимрода і далі, Диявол 

використовував релігію, щоб відвернути людей від 

Бога і доказати злий виклик Диявола, кинений 

Єгові. Диявол впливає на самолюбство людей і спо-

нукує їх прийняти і практикувати формалізм, при 

помочи якого вони стверджують, що поклоняються 

Богу але який насправді і фактично є гидотою в 

очах Божих.  

Бог, через своїх святих пророків, сповістив про 

свій замір встановити царство, яке буде управляти 

світом в праведності, на славу Божого імени і на   

добро праведних сотворінь. Він предсказав, що Він 

пішле свого улюбленого сина, Месію, щоб управля-

ти і благословити людей. Тоді, у назначеному часі 

прийшов Ісус проголошуючи людям, що Він при-

йшов, як представник Бога Єгови, щоб зібрати до 

себе людей, котрі вірно будуть служити Богу Єгові, і 

будуть свідками Його імени. Чи були релігіоністи 

серед тих Жидів , котрі приєдналися до Ісуса в про-

голошенні царства, і котрі запрошували людей під-

датися царю Єгови? Нікого; противно, вони стара-

лися не пустити людей до царства; з приводу чого 

Ісус сказав: ―Горе ж вам письменники та фарисеї, 

лицеміри! Що зачиняєте царство небесне перед   

людьми; ви бо не входите, й тих, що входять, не пус- 

каєте ввійти‖ (Мат. 23:13). Хто з релігійних провід-

ників в теперішньому часі говорить людям  
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про Боже царство під управлінням Христа, як про 

єдину надію світу? Ні один. Противно, вони гово-

рять людям не звертати уваги на тих людей, які 

приходять до них, і приносять їм вістку про царство 

Боже. Вони вказують на людські винаходи і людсь-

ку силу, як спосіб помочи і спасення людей. Релі-

гійні фарисеї, які противилися Ісусу, були велики-

ми охоронцями формалізму для того, щоб вигляда-

ти в очах людей дуже чистими і праведними, чудо-

вими людьми. Вони слідували за традиціями своїх 

отців, котрі вбили вірних пророків Божих, а тепер 

вони шукали вбити Ісуса, найбільшого з усіх про-

років. Отже Ісус сказав до них: ―Горе вам, письмен-

ники та фарисеї, лицеміри! Що подобитесь гробам 

побіленим, що зверху являються гарними, в сере-

дині ж повні кісток мертвих і всякої нечисти. Так і 

ви зверху являєтесь людям праведні, в середині ж 

повні лицемірства та беззаконня. Горе вам, пись-

менники та фарисеї, лицеміри! Що будуєте гроби 

пророків та украшаєте памятники праведників, і 

мовляєте: Коли б ми були за часів батьків наших, 

не були б спільниками їх у крові пророків. Сим же 

сьвідкуєте самі на себе, що ви сини тих, що вбивали 

пророків. І ви доповнюйте міру батьків ваших. Змії, 

кодло гадюче, як утічете від суду пекольного?‖ 

(Мат. 23:27–33). Тут дане ясне заявлення Ісуса, що 

релігіоністи є агентами Диявола, незалежно від то-

го, чи знають вони про той факт, чи ні. 
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ВБИВЦІ 

 

Всі релігіоністи є брехуни і вбивці. Кожного разу, 

коли страчують вбивцю, то постійно в такому разі 

до него приходить один з прихильників релігії, кот-

рий говорить йому кілька безглуздих слів, і як ду-

мають, то цими словами він спасає вбивцю, хоч по 

правді для чоловіка вони не принесуть ніякого доб-

ра. Диявол є автором релігії, і Диявол є отцем  
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брехні і ―душогубцем від почину‖, і до цього часу 

(Йоана 8:44). Починаючи від днів Нимрода і до те-

перішного часу, переступники віковічної угоди Бо-

жої, котрі противилися Богу і вбивали людські сот-

воріння, були і є релігіоністами, котрі практикують 

певну форму релігії. Це були релігіоністи, що вби-

вали святих пророків Божих, котрих Він післав 

проголошувати свою правду, і ці релігіоністи вби-

вали їх тому, що вони представляли Бога і слідува-

ли за правдою (Мат. 23:30–32). Коли Ісус, великий 

пророк і Наслідник Всемогучого Бога прийшов на 

землю, Диявол запустив в уми релігіоністів, щоб 

вбити Його, а тому вони сказали про Ісуса: ―Се нас- 

лідник; ходімо вб’ємо Його, та й заберемо насліддє 

Його‖ (Мат. 21:38). Це не були прості люди, а релігі-

оністи,  котрі противилися Ісусу і шукали Його 

крові життя, та це вони робили тому,  що Він гово-

рив правду. 

Чоловік Ісус був єдиним праведним, совершенним 

чоловіком, який коли-небудь був на землі. Він був 

святим, невинним, непорочним і без гріха (Жид. 

7:26; 1Петра 1:19). Він ходив, чинячи добро людям, і 

ніколи не чинив неправди й нікому не робив шкоди. 

Його постійно звинувачували у злочинах, і в кож-

ному випадку саме релігіоністи неправдиво звину-

вачували Його. Це були релігіоністи, котрі вступи-

ли в таємну змову, щоб вбити Ісуса, тому що вони 

боялися, що люди підуть за Ним і полишать свя-

щенників, і  релігіоністи залишаться без  
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засобу підтримки; і в доказ цього є написано: ―Фа-

рисеї ж казали між собою: Бачите, що не вдієте ні-

чого? Ось увесь світ за Ним пішов‖ (Йоана 12:19). 

―Зібрали тоді архиєреї та фарисеї раду, і казали: Що 

нам чинити? Бо сей чоловік багато робить ознак. 

Коли оставимо Його так, усі увірують в Него; й 

прийдуть римляни, та й заберуть у нас і місце (наші 

робочі місця) і нарід‖ (Йоана 11:47,48). Тоді перво-

священник сказав ці слова: ―Ви не знаєте нічого… 

що лучче нам, щоб один чоловік умер… він проро-

кував, що має Ісус умерти…З того ж дня наради-

лись, щоб убити Його‖ (Йоана 11:49–53). Це була  

таємна змова щоб здійснити навмисне вбивство, і 

ця таємна змова була виконана при помочи відкри-

тої дії. 

Духовенство спричинило, що Ісус був ложно обви-

нувачений у великому злочині зради. Це не прості 

люди або політичні елементи, котрі вимагали Його 

смерті, а саме релігіоністи, котрі кричали: ―Розіпни 

Його‖, та ―кров Його на нас‖ (Мат. 27:12–26). Коли 

Ісус Христос був прибий до дерева і Його кров жит-

тя була виллята, духовенство насміхалося з Нього: 

―Так само ж архиєреї, насміхаючись із письменни-

ками та старшими, казали… Він уповав на Бога; 

нехай тепер визволить Його, коли хоче Його; казав 

бо: Я Син Божий‖ (Мат. 27:41–43). 

Той самий дух керує теперішним духовенством, і 

змушує їх говорити проти тих, котрі проголошують 

вість Божого царства. 
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Духовенство або релігіоністи не подбали про те, 

щоб тіло Ісуса було належним чином поховане, але 

один багатий законник знатного роду, не згодився з 

діями священників і просив видати тіло Ісуса, щоб 

він міг його належним чином поховати (Мат. 27:57). 

Це були головні священники і фарисеї, релігійні 

провідники, котрі старалися перешкодити воскре-

сенню Ісуса, для того вони підкупили солдат вели-

кою сумою грошей, щоб вони фальшиво сказали, 

ніби то Його ученики викрали тіло поки вони спали 

(Мат. 28:11–13). Чи може будь яка чесна особа хоч 

на хвилину засумніватися в провині тих релігіоніс-

тів і в тому, що провідники релігії, книжники і фа-

рисеї, духовенство, діяли як агенти і представники 

Диявола? Поступаючись вперед у вивченні цього 

питання, тримайте в умі, що саме релігіоністи вби-

ли Ісуса, а потім порівняйте це з фактами, які пока-

зують, що вбивці в наш час є провідниками релігій-

них практикувань. 

 

ЦІЛЬ ЙОГО ПРИХОДУ 

 

Чоловік  Ісус був Сином Божим. Перед тим, як Він 

став чоловіком, Він був знаний як Льогос, актив-

ний післанець Бога Єгови при створенні всіх річей 

(Кол. 1:16). Найвищою силою Бога Єгови, Ісус, Льо-

гос, ―стався тілом (людським сотворінням) і пере-

бував між людьми‖ (Йоана 1:14). Бог Єгова післав 

Його на землю як свого уповноважненого  
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представника, а вість, яку Він сповістив, була вість 

Всемогучого Бога (Йоана 7:16). Диявол, винахідник 

брехні, ошуства і вбивця, протягом століть знева-

жав ім’я Бога Єгови, насміхався з Нього і кинув 

Йому виклик, закликаючи Його поставити на землі 

чоловіка, який залишиться вірним Богу, коли Дия-

вол піддасть його пробам. Давши Дияволу чотири 

тисячі років для безперешкодного здійснення своєї 

злої роботи, Бог Єгова післав свого улюбленого си-

на Ісуса на землю, щоб доказати, що Диявол брехун 

і бути оправдателем імени Єгови. При виконанні 

Ісусом волі Божої, першорядною важністю було 

проголосити правду; тому, коли питали про Його 

місію на землі, Він відповів: ―Я на се родивсь і на се 

прийшов у  світ, щоб свідкувати правді. Кожен, хто 

від правди, слухає мого голосу‖ (Йоана 18:37). З 

цього слідує, що кожна одиниця, котра відмовля-

ється слухати вість Ісуса не є від правди, а перебу-

ває під контролем Диявола, котрий є брехуном і во-

рогом з самого початку.  

 

ВИКУП 

 

Першорядна причина і ціль приходу Ісуса на зем-

лю була, свідкувати правду про Бога Єгову і Його 

царство, а також для оправдання святого імени 

Єгови. В зв’язку з тим була другорядна причина, 

задля котрої Він прийшов, щоб викупити чоловіка 

від засуду, котрий походить від Адамового гріха.  
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   Через добровільний  переступ Божого закону Адам 

був засуджений на смерть, а після цього народилися 

всі його діти. Засуджений Адам був несовершенним 

і під засудом смерти, тому він не міг привести сове-

ршенних дітей, і наслідком було, що всі люди наро-

дилися в грісі і зачаті в беззаконні. ―Ось бо я в без-

законні родився, і в грісі почала мене мати моя‖ 

(Пс. 51:5). ―Тим же то, як через одного чоловіка гріх 

у світ увійшов, а через гріх смерть, так і смерть у 

всіх людей увійшла (через того), в кому всі згріши-

ли‖ (Рим. 5:12). Авель, Енох, Ной і Авраам були вір- 

ними Богу, однак, народившись як несовершенні 

люди, а тому без права на вічне життя по причині 

Адамового гріха, вони не могли отримати вічного 

життя поки перш не буде забезпечено викуп. Чоло-

вік мусить бути викуплений від смерти через жерт-

ву життя совершенного чоловіка, тому що життя 

совершенного чоловіка Божий закон вимагав за 

Адама, яке мало бути віддане, як кару за поповне-

ний гріх. Всі люди були потомками Адама, тому не 

було ні одного чоловіка на землі, котрий міг би 

принести совершенну жертву Богу замість Адама. 

Бог зробив потрібне для того забезпечення.  

Відповідно до Божого провидіння, іменно мужчи-

нам людського роду дано принести зародок життя. 

Як тоді міг появитися совершенний чоловік, кот-

рий міг би стати ціною викупу або визволителем 

для людства? Єгова, Всемогучий Бог, звелів Марії 

зачати, коли вона була ще дівою (Мат. 1:18). Вона 
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зачала в своїй утробі силою святого духа Божого, 

котрий зійшов на ню. Маючи на увазі, що Бог сот 

ворив чоловіка і жінку з елементів землі, тому не  

було ніякої трудності для Бога зачати дитину в ут- 

робі Марії; як Він і зробив. Народилось хлоп’ятко 

Ісус, котрий був чистий, святий, непорочний і пов-

ністю відділений від грішників, не маючи ніякого 

зіпсутого зародка життя, що походить від Адама 

(Жид. 7:26). Тому Ісус завжди позначається у свя-

тому Писанні як ―Син чоловічий‖, котрий є ―Сином 

Божим‖. Коли чоловіку Ісусу виповнилося трид- 

цять років, Він посідав всі кваліфікації, згідно ви-

мог закону Божого, стати Божим священником. В 

той час Ісус Христос повністю посвятив себе чини-

ти волю Божу, і Його занурення у води ріки Йордан 

було зовнішним свідоцтвом  для інших, що Він зро-

бив угоду бути послушним і чинити волю Божу. До 

того часу відносяться Його слова: ―Тоді сказав я: 

Ось я приходжу; в змісті книги написано про мене. 

Чинити волю твою, мій Боже…, і закон твій в глу-

бині серця мого‖ – Пс. 40:7,8; Мат. 3:15–17. 

Той, хто викупить людство, мусить віддати себе 

добровільно на жертву, така була воля Божа, і Ісус 

добровільно та з радістю підкорився волі Божій, та-

ким чином посвятив себе цілковито Господу Богу. 

Кров життя совершенного чоловіка Ісуса могла за-

безпечити  і забезпечила викуп або ціну викупу для 

грішного чоловіка. Життя знаходиться в крові 

(3Мойс. 17:11, 14). Добровільна жертва  
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совершенного чоловічого життя Ісуса забезпечила 

ціну викупу, через Його кров життя, яка була про-

лита в жертовній смерті. ―Без пролиття крові не бу-

ває оставлення гріхів‖ (Жид. 9:22). Кров життя со-

вершенного чоловіка Ісуса Бог міг прийняти і   

прийняв, як ціну викупу і  жертву за гріх грішного 

чоловіка. (Більщ детальний розгляд про викуп чо-

ловіка дивись в книзі Примирення). 

Совершенний чоловік Ісус Христос був підданий 

всякого роду нападам і переслідуванням, які прино-

сив Йому Диявол і диявольські релігійні представ-

ники  на землі, але у всіх тих нападах переслідуван-

нях Ісус затримав свою невинність до Бога, ніколи, 

ні на одну мить, не відхилився від дороги справед-

ливості і вірності до Бога. Таким чином Ісус дока-

зав, що Сатана брехун, і це було оправданням імени 

і слова Єгови. Після того, коли Він дав свідоцтво 

про ім’я і царство Єгови, яке тривало три з полови-

ною роки, Він був звинувачений у  злочині і зраді, 

відданий на суд, де був підданий пробам і насміш-

кам, звинувачений без законних доказів, і Його 

розп’яли, прибивши до дерева, будучи позбавлений 

життя як грішник, проклятий Богом; і таким Він 

постав в очах всіх інших (5Мойс. 21:23). Бог дозво-

лив своїм ворогам піддати Ісуса смерті, знаючи, що 

Ісус залишиться вірним навіть до смерті, затрима-

вши свою невинність до Бога, і що Бог воскресить 

Його з смерти. Ісус відповідав всім вимогам і повні-

стю був гідний стати Оправдателем імени Божого. 
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Внаслідок Його вірности, 

Бог підніс Ісуса з смерти і 

дав Йому життя і безс- 

мертя, не як чоловіку, 

а Божественне життя, 

безкінечне життя, 

яке неможливо зни- 

щити, і вивисшив 

Ісуса до найвищо-

го місця у всій все- 

ленній, поряд з 

Єговою (Фил. 2:5 –

11). Бог дав без     

смертному Ісусу 

 Христу всяку 

власть на небі і 

на землі – Мат. 28: 

18. Тому Ісус ска-

зав: ―Я був   мерт-

вий, і ось живу по 

вічні віки; амінь. І 

маю ключі пекла і 

смерті‖ (Одкр. 1:18). 

Отже Ісус Христос 

був одягнений у всяку 

силу і власть, щоб діяти 

від імені Єгови у всіх рі-

чах, як Його головний вико 

навець.  
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  Будучи ще зі своїми послідовниками Ісус навчав 

їх, що всі сотворіння, котрі отримають вічне життя і 

благословення Всемогучого Бога мусять добровіль-

но і вірно служити Богу. Тоді Він сказав сам про се-

бе: ―І хто хоче між вами бути першим, нехай вам 

буде рабом, як Син чоловічий не прийшов, щоб 

служено Йому, а служити, й дати душу свою яко ви-

куп за многих‖ (Мат. 20:27,28). Це показує, що чо-

ловік Ісус розумів, що це була воля Його Отця, Єго-

ви, не лише говорити правду, а стати Оправдателем 

свого Отця, отже, як чоловік Він мусів померти, 

щоб дати викуп або викупну ціну ―для многих‖ з 

роду людського. За скільки з роду людського; за 

всіх, чи лише за часть? Не за всіх, тому що користь 

з ціни викупу можуть отримати лише ті, котрі пові-

рять і будуть послушні Богу і Ісусу Христу. 

   Тому Він дав своє життя як викуп за стільки з 

роду людського, скільки їх займе своє місце на сто-

роні Бога і Христа, і затримає свою невинність до 

Бога, коли будуть поставлені пробу. Написано є: 

―Плата бо за гріх смерть, даруваннє ж Боже – життє 

вічне в Христі Ісусі, Господі нашім‖ (Рим. 6:23). Тут 

питання стоїть ясно для кожного чоловіка, а саме: 

Якщо ви вважаєте за краще остатися на стороні 

Диявола і проти Бога, то наслідком буде повне зни-

щення; але, якщо ви станете на сторону Бога і Хри-

ста, показуючи повну віру в ціну викупу і докажете 

свою невинність до Бога, ви отримаєте з рук Бога, 

через Ісуса Христа, дар вічного життя.  
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  В подальше підтвердження цього є написано: 

―Отець любить Сина, і все дав у руки Йому. Хто ві-

рує в Сина, той має вічне життя; а хто не вірує Си-

нові, не бачитеме життя, а гнів Божий пробуває на 

йому‖ (Йоана 3:35,36). Інакше сказати, що всі люди 

перебувають під засудом внаслідок гріха, і Божий 

гнів проти гріха є смерть; якщо чоловік вірить в 

Господа Бога, і Ісуса Христа, то Бог увільняє його 

від засуду; але, якщо чоловік вважає за краще за-

лишатися на стороні Диявола і продовжує грішити, 

тоді Божий гнів або засуд перебуває на ньому, і він 

не є увільнений. Таким чином можна бачити, що 

Божі розумні сотворіння є вільними особами, щоб 

вибирати життя або смерть, після отриманого знан- 

ня про те, що Бог забезпечив для них. 

Провізія, про яку Бог постарався, щоб дати життя 

чоловіку, була зроблена цілковито несамолюбно, 

але з любов’ю зі сторони Бога; отже є написано: 

―Так бо полюбив Бог світ, що Сина свого єдинород-

ного дав, щоб кожен, віруючий в Него, не погиб, а 

мав життя вічне. Бо не післав Бог Сина свого на 

світ, щоб осудив світ, а щоб спасся Ним світ‖ (Йоа-

на 3:16,17). Звідси обов’язково слідує, що ті, які не 

вірять ―погибнуть‖, тобто, будуть повністю знище-

ні. Бог не любується в смерті навіть безбожника, і 

звичайно Йому не приносить задоволення мучити 

кого небудь. Вчення про вічні муки в пеклі є ще од-

на злобна брехня Сатани, котрої то брехні релігіо- 

ністи научають людей, і ціллю цієї диявольської    
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брехні є відвернути людей від Бога і змусити їх при-

єднатися до диявольської організації, тобто, ―релі-

гійних‖ організацій. ―Пекло‖ значить стан смерті, а 

не місце мук. Коли чоловік бажає за краще продов-

жувати чинити зло, тоді Бог, по справедливості, 

приводить його в стан смерті, так, що чоловік вже 

ніколи не збудиться знову. ―Бог є любов‖, і Він не 

може бути винним в такій диявольській дії, як на- 

приклад, мучити вічно. Господь повелів, щоб донес- 

ти до уваги людей правду, тому кожен має можли-

вість вірити, або не вірити, залежно від свого вибо-

ру. Поучаючи тих, котрі слухали Його і вірили в 

Нього, Ісус сказав: ―Я прийшов, щоб (хто повірить) 

життє мали, й (ті, котрі докажуть свою вірність до 

смерті) надто мали‖ (Йоана 10:10). Для того, щоб 

хто небудь міг повірити, він мусить дізнатися про 

Божу провізію для чоловіка через Ісуса Христа. То-

му є написано: ―Всяк бо, хто призове ім’я Господнє, 

спасеться. Як же призиватимуть Того, в котрого не 

увірували? Як же віруватимуть, про кого не чули, 

як же чутимуть без проповідуючого? А як же про-

повідуватимуть, коли не будуть послані? Яко ж пи-

сано: Що за красні ноги благовіствуючих впокій, 

благовіствуючих про добре!‖ – Рим. 10:13–15. 

 Дальше проявляючи свою люблячу доброту, Бог 

подбав про те, щоб звернути людям увагу на правду 

відносно Нього і Його розпорядження дати їм жит-

тя. Він звелів, щоб Його слово було проголошене 

для того, щоб люди могли його почути. Ворог,  
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Сатана, шукає знищити все людство, але Всемогу-

чий Бог милостиво просвітчує чоловіка про те, що 

всі ті, котрі стануть на сторону Бога, будуть вірува-

ти в Нього, і служити Господу Ісусу Христу і Єгові, 

докажуть свою вірність, такі будуть жити. 

Після потопу Сатана спонукав людей практикува-

ти релігію, насьміхаючись з Бога, і всі народи при-

йняли і практикували диявольську релігію. Пізніше 

Бог Єгова вибрав людей Ізраїля, організував їх в 

народ, дав їм свої заповіді і навчив їх, як вони ма-

ють бути послушні Богу і жити. Таким чином, це 

питання було ясно поставлене перед людством. Лю-

ди можуть вибирати, чи залишатися на стороні    

товпи Диявола, або служити Богу Єгові правдиво і 

вірно. Невдовзі після цього часу, Диявол пробрався 

в табір ізраїльтян, і спонукав людей прийняти фор-

малізм, котрий то формалізм поверхово міг вигля-

дати, що він є для слави Божої, але який фактично є 

проти Бога. Ізраїльтяни вскорі почали вживати об-

рази для свого формального почитання, і це було 

пряме переступлення Божого закону. Продовжуючи 

чинити таким чином, сей народ повністю перейшов 

до Диявола; лише кілька окремих одиниць з ізраїль 

тян залишилися правдивими Богу. Люди почали 

практикувати формалізм, який становив ―жидівсь-

ку релігію‖, і цей формалізм і людські вчення нази-

валися ―традиціями‖ і передавалися від батьків до 

дітей. Коли Ісус прийшов на землю, то жиди прак-

тикували релігію, котра основувалася на таких  
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традиціях, ця релігія і традиції зробили незначними 

заповіді Божі, як Ісус сказав їм.  

Ісус навчав людей цілковито і щиро коритися за-

повідям Божим, і таким чином Ісус встановив прав- 

диве Християнство. Не існує такої річі, як ―христи-

янська релігія‖, тому що всяка релігія походить від 

Божого ворога, Диявола. Отже всяка ―християнсь-

ка релігія‖ є назва фальшива і вводить в блуд, тому 

що вона є ложна. Християнство значить повне і   

цілковите послушенство чоловіка заповідям Бо-

жим, як научав Ісус Христос, і який сам корився 

заповідям Божим. Тому чоловік є Християнином 

лише тоді, коли він є правдивим послідовником Ісу-

са Христа, що означає, що він мусить бути ревним і 

послушним Божим заповідям,  слідувати за ними, а 

не за наукою людей. Релігія є великим ворогом, ко-

трий всякого часу приносив велику шкоду людству, 

незалежно від того, чи люди були в цьому щирі, чи 

ні. Релігія взагалі не має місця в церкві Божій. Що 

ж тоді значить вираз ―церква Божа‖? 
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ЙОГО ЦЕРКВА 

 
―Христос – голова церкви‖ – Ефес. 5:23. 

 

снує лише одна дійсна і правдива церква, і це є 

церква Божа, яка є ―церквою первородних‖, 

імена котрої  ―написані на небесах‖ (Жид. 12:23). 

Запис людських імен у книгах на землі немає нічого 

до чинення з тими, котрі є зроблені членами церк-

ви. Ісус повідомив своїх учеників, що Бог збудує  

церкву, котра то будівля не є збудована руками, але 

складається з громади або організації Християн, з 

Ісусом Христом, як їх головою обо провідником. 

Через своїх пророків, Бог обіцяв післати Христа, 

Месію, і щирі жиди, котрі були вірними Богу, ожи-

дали сповнення тієї пророчої обітниці. Звертаючись 

до своїх учеників, Ісус поставив їм питання: ―За ко-

го мають люде мене…? Вони ж сказали: … що за 

одного з пророків. Рече до них: Ви ж як кажете? хто 

я? Озвавшись Симон Петр каже: Ти єси Христос, 

Син Бога живого. І озвавшись Ісус, рече до него: 

Блажен єси Симоне, сину Йонин, бо тіло й кров не 

відкрила тобі сього, а Отець мій, що на небі. Скажу 

ж і я тобі: Що ти єси Петр, і на сьому камені збудую 

церкву мою, і ворота пекольні не подужають її‖ 

(Мат. 16:13–18). Диявол вхопився за ці слова Ісуса і 

використовував їх, щоб втілити одну з найбільш 

зводничої брехні, котра коли-небудь була сказана, 

брехню, через котру мільйони чесних і щирих  

І 
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людей були зведені, відвернені від Бога і приведені 

в диявольську організацію. 

Бог Єгова названий в святому Писанні як велика 

Скеля або Камінь (5Мойс. 32:4). Ісус Христос, Його 

улюблений син, також названий  у святому Писанні 

як скеля або камінь, котрого Бог зробив управите-

лем світа, щоб управляти в праведності (Дан. 2:32–

45). ―Христос‖ означає ―Помазанник‖  Божий, і Йо-

го належним чином призначений Слуга і Оправда-

тель, Його вірний і правдивий Свідок. Отже Петро, 

відповідаючи на питання, котре було поставлене 

Ісусом, як вказано вище, сказав Ісусу: ―Ти єси   

Христос‖, Ісус одобрив таку відповідь, а тоді додав 

наступні слова: ―На сьому камені (тобто, на Божому 

Помазаннику, Христі, символічному камені) Я (як 

належним чином призначений Божий Слуга і предс- 

тавник) збудую церкву мою‖; яка є Божою церквою, 

тому що все, що робить Ісус, робиться згідно волі 

Божої. На Христі, Месії, побудована церква, і Хрис-

тос є її головою і основою. Він є провідником в ор-

ганізації. 

Натхненний апостол Господа Ісуса, котрий йшов 

за Ісусом і був навчений від Нього, писав під керів-

ництвом Господа і сказав своїм братам, що він мо-

лився за них: ―Просвічені очі серця вашого, щоб 

зрозуміли ви (щоб ви могли отримати духа мудрос-

ти), …що за безмірне величчє сили Його в нас, котрі 

віруємо, по дійству превеликої потуги Його, котру 

вдіяв у Христі, воскресивши Його з мертвих  
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і посадивши по правиці в себе на небесах, вище вся-

кого начальства, і власти, і сили, і панування, і вся-

кого імени, названого не тільки в сьому віку, та й у 

будучому; і все покорив під ноги Його, й дав Його 

яко голову над усім у церкві, котра єсть тіло Його, 

повня Того, хто сповняє все у всьому‖ – Ефес. 1:17  

–23. 

Отже ясно зазначено, що ―церква‖, яка є єдиною і 

правдивою церквою, є тим тілом сотворінь, котрі 

вибрані Єговою і приведені до Ісуса Христа, які від-

дають честь і славу Богу Єгові котрі служать Йому 

безвиїмку; та що ці члени не є звязані з будь–якою 

земною організацією, а що Бог вибирає їх і призна-

чає їм місце в своїй організації, так як Йому угодно 

(1Кор. 12:18). ―Тим що чоловік голова жінки, як і 

Христос голова церкви, і Він спаситель тіла. А як 

церква кориться Христу…щоб осьвятити її, очис-

тивши купіллю води у слові, щоб поставити її перед 

собою славною церквою, що не має скази або поро-

ку або чого такого, а щоб була свята і непорочна‖ 

(Ефес. 5:23,24,26,27). Ніякий чоловік  або група лю-

дей не має права або власти заснувати організацію і 

назвати її ―церквою‖, тому ті люди які так роблять, 

роблять насильство над  словом Божим. Церква є 

організація Божа, яку Він збудував через свого   

улюбленого сина, її голову і Господа: ―І інших пос-

тавив Бог у церкві; найперш апостолів, вдруге про-

років, втретє учителів, потім сили, а там дарування, 

зцілення, помагання, порядкування, всякі мови‖  
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(1Кор. 12:28). Церква є ―домашні Божі‖, які скла-

даються з Ісуса Христа і членів Його тіла: ―Збудо-

вані на підвалині апостолів і пророків, а угловий 

(камінь) сам Ісус Христос; на котрому вся будівля 

докупи спаєна, росте в церкву святу в Господі. На 

Ньому й ви збудовуєтесь на оселю Божу духом‖ – 

Ефес. 2:19–22. 

Бог, через свого пророка говорить про церкву і на-

зиває її ім’ям ―Сион‖, який є Його столичною орга-

нізацією де Він пробуває: ― Бо Господь вибрав собі 

Сиона, бажав його собі за оселю‖ (Пс. 132:13). Ця 

церква ―єсть церква Бога живого, стовп і утвер-

дженнє правди‖ (1Тим. 3:15). Із цих запевнених слів 

з святого Писання ясно, що церква не може склада-

тися з будь-якої організації на землі, у котрій полі-

тика, комерція або торгівля становлять часть, у  

котрій члени такої організації роблять багато жорс-

токих і злих вчинків. Церква є храм Божий, а не 

храм, збудований з матеріальних річей людськими 

руками, а тілом сотворінь, які цілковито посвячені 

Всемогучому Богу (1Кор. 3:16,17). Роблячи поступ в  

розгляді того, що слідує, можна бачити, що ворог 

вхопився за назву ―церква‖ і використав її, щоб 

увіковічнити велике ошуство людей, і спричинити 

зневагу імени Всемогучого Бога. 
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Яка  є ціль Божа в тому, щоб мати церкву? Відпо-

відь зі святого Писання є, щоб Він міг вжити її для 

того, щоб дати свідоцтво про своє ім’я і здійснити 

свій замір для оправдання свого ім’я. Тут знову   

варто зробити наголос на виклик, котрий Диявол 

кинув в лице Бога Єгови, і відповідь Божу на нього. 

Диявол заявив, що він може спричинити так, що всі 

люди будуть ―проклинати Бога в Його лице‖, якщо 

йому (Дияволу) буде дозволено поставити чоловіка 

на пробу, і Бог дозволив Дияволу зробити це. Бог 

відповів: ―Та тільки про те я дозволив остатися то-

бі, щоб на тобі показати силу мою; і щоб ім’я моє 

проповідано по всій землі‖ – 2Мойс. 9:16, Ліссар. 

Присуд Божий проти Диявола був, що він мусить 

бути знищений; але, перед виконанням цього при-

суду Він звелить, щоб Його велике ім’я було прого-

лошено по всій землі, а тоді Він покаже свою неог- 

раничену силу проти ворога. Тоді Бог у своїм наз-

наченім часі, і в відповідний спосіб, вибере зі світу 

вірних чоловіків і жінок, котрі докажуть свою не-

винність до Нього, і Він зробить їх членами своєї 

церкви під Ісусом Христом і вжиє їх, щоб проголо-

сити своє ім’я по всій землі, перед тим, як Єгова ви-

конає свій присуд проти ворога. Отже, церква Божа 

складається з Його свідка, або свідків в часі їх побу-

ту на землі; а коли вони будуть підняті  
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в воскресенні на небо, Він також вживатиме їх для 

своєї цілі з того часу. 

Церква була тайною для всіх людей, аж поки Бог 

не післав свого святого духа, своїм вірним людям в 

день Пятидесятниці, котрого вони отримали через  

п’ятдесят днів після воскресення Ісуса. Відносно  

цієї тайни, один з апостолів свідчить: ―Тайну зак- 

риту од віків і од родів, тепер же явлену святим Йо-

го, котрим Бог зволив об’явити, яке богатство сла-

ви тайни сієї між поганами, котре єсть Христос в 

вас, надія слави‖ – Кол. 1:26,27. 

 Після Пятидесятниці, коли апостоли зібралися в 

Єрусалимі на збори, тоді Бог відкрив їм, що Його 

заміром є зібрати до Ісуса Христа тих одиниць, які 

будуть зроблені частю Його церкви для того, щоб 

Він міг мати ―людей для свого ім’я‖, які то люди 

мусять свідкувати про Його ім’я, і дати це свідоцтво 

перед тим, як Бог покаже свою силу проти ворога 

(Дії ап. 15:13–17). Від часу вознесення Ісуса Христа 

на небо і до Його другого приходу, щоб виконати 

Божий замір і встановити царство, Бог, через Ісуса 

Христа, вибирав з між народів і племен землі ―лю-

дей для свого ім’я‖, вірних, які будуть становити 

Його церкву, і котрі мусять проголошувати Його 

ім’я. Ті вибрані, щоб мати признання Боже, мусять 

слідувати по стопах Ісуса і доказати  свою вірність 

аж до смерті (1Петра 2:21; Одкр. 2:10). Певним є, що 

всі правдиві послідовники Ісуса Христа, котрі ста-

новлять Його церкву, мусять більше або менше  
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терпіти з рук Диявола, і це терпіння і кари завда-

ють їм релігійні агенти Диявола на землі, так само, 

як вони завдавали їх Господу Ісусу Христу. Отже, 

деякі з терпінь Христа було  доповнено Його тілом, 

тому є написано: ―Тепер радуюсь в страданнях моїх 

за вас, і доповняю недостаток горювання Христово-

го у тілі моїм (смертному) за тіло Його, котре єсть 

церква‖ – Кол. 1:24. 

Це були релігіоністи, котрі переслідували Ісуса і 

Він сказав, що той самий клас релігіоністів буде пе-

реслідувати всіх тих, котрі стануть Його правдиви-

ми послідовниками. ―Коли б із світа 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 ска-

зав вам: Не більший слуга пана свого. Коли мене 

гонили, і вас гонитимуть. Коли моє слово хоронили, 

і ваше хоронитимуть. Та все се робитимуть вам за-

для ім’я мого, бо не знають Пославшого мене‖ – 

Йоана 15:19–21. 

 Фактом є, що Ісус Христос є голова церкви – вір- 

ний і правдивий свідок Єгови (Одкр. 3:14), а також 

подальший факт, як Він заявив: ―Кожен, хто від 

правди, слухає мого голосу‖ (Йоана 18:37) показує 

без всякого сумніву, що кожен, хто належить до Йо-

го церкви, мусить бути свідком імени і царства Бо-

жого. Тому вірні послідовники Ісуса Христа, члени 

Його організації або церкви завжди ожидали з не- 

терпінням на Його другий прихід і встановлення 

Його царства, відносно якого натхненний  
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апостол писав у святому Писанні: ―Благаємо ж вас, 

браттє, ради приходу Господа нашого Ісуса Христа і 

ради нашого збору до Него, не скоро хитайтесь 

умом, і не тривожтесь ні духом, ні словом, ні пос-

ланнєм нашим, що ніби настає день Христів‖ (2Сол. 

2:1,2). ―Сам же Бог упокою нехай освятить вас зов- 

сім, і ввесь ваш дух, і душа, і тіло нехай збережеться 

непорочно у прихід Господа нашого Ісуса Христа‖ – 

1Сол. 5:23. 

Лише вірні послідовники Ісуса Христа є зібрані до 

Нього, і зроблені частю Його церкви в Його другому 

приході. Отже ті, які з нетерпінням ожидали на 

встановлення царства Божого, доказали свою пос-

вяту і вірність Богу і Христу. В своїм другім при-

ході, цим вірним одиницям, Він дав приказ: ―І про-

повідуватиметься ся євангелія царства по всій все-

ленній на свідкування всім народам; і тоді прийде 

конець‖ (Мат. 24:14). До цього самого вірного класу 

Єгова каже: ―Ви свідки у мене, що я–Бог‖ (Іса. 43: 

10–12). ―І дадуть тобі нове ім’я (свідки Єгови), яке 

уста Єгови наречуть‖ – Іса. 62:2 А.П.В.  

Зважте на ці незаперечні правди, які вказані в 

слові Божому, а тоді запитайте себе і дайте відповідь 

на наступне питання: Чи існує організація на землі 

сьогодні, яка проповідує людям, що Єгова є єдиним 

правдивим Богом, що Ісус Христос є царем і правед- 

ним Управителем світу, і що Його царство прийш-

ло, і що воно є єдина надія світу? 
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Церква є Божа організація, яка взята зі світа ради 

Його імени, з цього слідує, що її члени є ті, котрі по-

клоняються Всемогучому Богу духом і правдою 

(Йоана 4:23). Вони почитають Бога, а не чоловіка 

або чоловіком створені організації. Такі правдиві 

поклонники не можуть бути вірними Богу, і в той 

же час брати участь у політичних справах цього лу-

кавого світа. Ті, які поклоняються Богу духом і 

правдою цілковито посвячені Йому, і є послушні 

Його заповідям. ―Бо поклоніння (мильно переведе-

но релігія в Авторизованій Версії) чисте і не опога-

нене перед Богом і Отцем, щоб одвідувати сиріт і 

вдовиць у горю їх, і держати себе не опоганеними од 

світа‖ – Якова 1:27, Сирійська Версія. 

Великий противник Бога і ворог церкви, й всіх її 

членів є стародавний змій, Сатана Диявол. Тому 

певним є, що той стародавний обманщик вводить 

багато всяких різних видів спокусливих задумів від- 

носно церкви для того, щоб звести людей. Він це ро-

бить, і в той же час Диявол прикладає великі зма-

гання, щоб знищити тих, які становлять правдиву 

церкву. Тим, котрі належать до Божої церкви, виб-

раних зі світа, як свідки Його імени, Єгова доручив 

―свідоцтво Ісуса Христа‖, і такі мусять коритися 

заповідям Всемогучого Бога. Проти тих вірних оди-

ниць Диявол, той стародавний змій, робить свої на-

пади і старається знищити їх, тому є написано: ―І 

розлютився змій на жінку (Божа жінка є символом 

Його організації під назвою Сион, церкви  
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(Іса. 54:1–13), і пішов провадити війну з іншими на-

сіння її, що хоронять заповіді Божі, і мають свід-

чення Ісуса Христа‖ – Одкр. 11:17.  

Також є написано, що церква мусить вести бо-    

ротьбу проти ворога Сатани і його післанців, про-

голошуючи правду; що вони не повинні вживати 

тілесну зброю, як наприклад  вогнепальна зброя, 

артилерія і мечі, зроблені зі сталі, і інші знаряди для 

знищення (2Кор. 10:4); що зброя їх боротьби є ―меч 

духовий, котрий єсть слово Боже‖ (Ефес. 6:17). По 

тій причині, свідки Єгови мусять говорити правду, і 

робити це серед великої опозиції і переслідування зі 

сторони Сатани і його релігійних представників. 

Чи знана вам будь-яка релігійна організація, кот-

ра бере участь у війні з іншими, і в той же час нази-

ває себе ―Божою церквою‖, і що ця організація ви-

користовує смертельну зброю, при помочи якої ни-

щить тих, які противляться їй? Чи знана вам будь–

яка організація, котра заявляє, що вона є церква 

Божа, але займається політикою світу, і ця органі-

зація намагається правити світом? Чи знана вам 

будь–яка релігійна організація, котра заявляє, що 

вона є церква Божа, але котра робить угоди або 

конкорданти зі звірячими політичними комерцій-

ними силами і співділає з ними для здійснення сві-

тових планів? Якщо так, то певним є, що така ―ре-

лігійна організація‖ не представляє Бога і Христа, 

але представляє ворога Сатану, котрий є  
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ворогом кожного чоловіка, котрий бажає бачити як 

справедливість буде панувати. 

Життя кожного людського сотворіння на землі те-

пер є на вазі, і це включає вас. Правда має велику 

важність для вас, тому ви мусите знати і слідувати 

за правдою, щоб жити. Якщо ви чесно і щиро бажає- 

те знати що таке правда, тоді відложіть будь-які 

упереджені думки, або упередження, а тоді чесно і 

щиро розгляньте незаперечні факти, котрі подані 

тут разом з неомильним словом Всемогучого Бога; і 

якщо ви це зробите, ваше розуміння буде просвіт-

чене як ніколи перед тим. Чи ви готові зараз покла-

стися на слово Боже, яке є правдою, і котре робить 

ясним, що багато людей і організацій, які видають-

ся добрими, є крайньо диявольськими? 

Чи ви бажаєте знати правду і жити ?  Те, що послі-

дує здивує і розгніває багатьох людей, але такі осо-

би, по меншій мірі, є упередженими і безумними. Ті, 

котрі є дійсно чесними і щирими, бажають служити 

Богу й жити, будуть радо вивчати правду, котра 

викладена в тому, що послідує далі.  
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―Безбожний робить роботу безнадійну–непевну‖ 

– Прип. 11:18. 

 

ШКІДНИКИ 

 

ромадське шкідництво є задум, план, хитрий і 

злобний метод для здобуття самолюбної  на-

живи, котрі то діла вводять в блуд інших і завдають 

їм тяжкої шкоди. Перекручення правди з ціллю  

внушити  іншим, щоб вони віддали щось цінне або 

відмовилися від нього, є громадське шкідництво. 

Злобним задумом є, перекручувати правду або ж 

скривати  її, що викликає тяжку  шкоду для інших, 

і робити це в цілі матеріальної  наживи, є громадсь-

ке шкідництво. Зловмисний обман з ціллю само-   

любної наживи є громадське шкідництво.  Громад-

ський шкідник є той, хто хитрими, вмілими  і злоб-

ними способами користується  планом або задумом, 

щоб нечесно використовувати  інших. Такий шкід- 

ник нечесно користується перевагами над іншими з 

ціллю їх рабування і з ціллю збагачення самого  се-

бе. Всі громадські шкідники є вороги суспільства і 

вороги всякої чесної людини, рівнож і вороги Божі. 

Таке шкідництво, яке роблять  шкідники, прино-

сить велику шкоду тим, по відношенні до яких  

шкідник застосовує свої безбожні методи. 

 Люди, які займаються незаконними торговельни- 

ми оборотами і ділами, якими людям спричиняєть- 

ся шкода і збитки, є громадські шкідники і вороги   

суспільства. Викрадення  дітей або осіб 

Г 
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і утримування  їх як заложників, щоб отримати за 

них викуп, є громадське шкідництво і той який ро-

бить такі діла є громадський шкідник і ворог сус- 

пільства. Люди, зайняті торгівлею ―живим това-

ром‖ і торгуючі ―білими рабинями‖ є громадські  

шкідники і вороги суспільства. Торгуючі нерухо-

мим майном і ті,  які зловживають цими торговими 

операціями в цілях присвоїти собі чуже майно є 

громадські  шкідники, і вороги суспільства. Той, що 

користується різними нечесними задумами, щоб 

шляхом пропозицій і різних премій спонукати лю-

дей до покупки або продажу непридатних і без- 

цінних річей або товарів, є громадські  шкідники. 

Особи, які  приймають участь в грабежах, зло- 

дійствах і вбивствах інших в користолюбних цілях, 

є громадські  шкідники і вороги суспільства. Той  

чоловік, який при помочи  вимагань і шантажу на- 

магається виманити гроші у інших людей, є гро-

мадський шкідник і ворог суспільства.  

   Всі ці вороги суспільства застрашуванням людей 

і нечесними способами витягують з них вигоди. 

Особи, які приймають участь в політичних справах 

і зловмисно перекручують факти, ложно витолко-

вують  їх з тією метою, щоб люди їх підтримували і 

щоб вони таким чином могли особисто отримати 

від цього матеріальні блага, є  громадські  шкідни- 

ки і вороги суспільства. Комерційні  діячі або ж тор- 

гові організації, які складають плани  
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і задуми торгового характеру, котрі повинні запо- 

діяти шкоду і збитки людям, є громадські  шкідни- 

ки і вороги суспільства. Всі ті, які складають злобні 

плани і задуми  в цілях особистої наживи і збага-

чення за рахунок інших людей, є громадські 

шкідники і вороги суспільства. Особи що зай-      

маються представленням рухаючих  картин для 

введення в блуд людей, з ціллю отримати  з них 

прибутки в якому б то небуло виді, або ж отримати 

цими методами  вплив  над людьми, є громадські  

шкідники. Всі громадські шкідники є агентами   

Диявола незалежно від того, чи усвідомлюють вони 

це самі, чи ні. Всі злобні задуми походять від Дия-

вола, і злий ворог спонукує людей вживати таке 

шкідництво для спричинення  шкоди іншим, і для 

зневаження імени Всемогучого Бога. Так  загально  

описано  громадських  шкідників і  їх шкоду.  

                

НАЙБІЛЬШЕ ШКІДНИЦТВО 

 

Відложіть тепер набік  вашу упередженість і з неу- 

передженим умом розгляньте факти, що стосуються 

великого шкідництва, яке коли небудь відбувалося  

під сонцем, щоб зрозуміти правду, якої ви потре–

буєте для вашого особистого  добра. Чесні  люди 

мають деякі  засоби для захисту себе від багатьох 

громадських ворогів, тому що вони застережені   

проти цих ворогів і бачуть, яким чином діють ці во-

роги, а тому в змозі прийняти заходи для  
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захисту своїх інтересів. Найзлобніше і небезпечне 

шкідництво є те, яке виступає під видом благочестя, 

але яке робиться з тонкою хитрістю і обманом, щоб 

засліпити людей до дійсної правди. Довірливий і не 

підозруючий легко ловиться в сіти ворога і майже 

неможливо для нього вибратися з цього. Найбільше 

громадське шкідництво, яке коли будь було приду-

мано і застосовано, є релігія. Найбільш зводничий і 

безпощадний ворог суспільства є той, хто викорис- 

товує релігію для громадського шкідництва, бо цим 

способом обдурюються люди, і ним зневажається 

ім’я Всемогучого Бога.  

  Є велике число релігійних систем, але найбільш 

хитра, брехлива і шкідлива серед них є та, яка в за-

гальному є знана під назвою ―християнська релі- 

гія‖, бо це шкідництво має вид вірности і поклонін- 

ня Богу Єгові, Вищому Іству, і завдяки цьому вво-

дяться в блуд багато чесних і щирих людей. Хоч це і 

може показатися дуже дивним, але слова Християн-

ство і ―релігія‖ є повною протилежністю. Багатьом 

людям в так званих ―християнських‖ краях внуше-

но вірити, ніби то обидва ці слова означають одне і 

те ж, і через відсутність знання і розуміння правди 

людям завдано тим самим тяжкої шкоди. Най- 

більшим громадським ворогом є той, котрий діє під 

виглядом праведності, але котрий ложно зневажає 

ім'я Бога, виставляючи перед людьми в перекруче-

ному виді Його заміри, бо цим хижацьким способом 

в людей віднімаються їх гроші,  
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вони позбавляються душевного спокою, свободи 

мови і думки, а найбільш всього можливості отри-

мати життя вічне. Під дією так званої ―хрис- 

тиянської релігії ‖ світ в теперішнім часі досяг того 

періоду часу, який є описаний в святому Писанні 

наступними словами: ―Се ж відай, що в послідні дні 

настануть времена люті. Будуть бо люди самолюбці, 

сріблолюбці, пишні, горді, хулителі, родителям не-

покірні, невдячні, безбожні, нелюбовні, непримир-

ливі, осудливі, невдержливі, люті, вороги добра, 

зрадники, напастники, гордувники, що більш люб-

лять розкоші, ніж Бога, мають образ благочестя, 

сили ж його відцурались. І ти від таких одвертайся. 

Як Янній та Ямврій противились Мойсейові, так 

само й сі противляться правді, люди попсованого 

розуму, нетямущі в вірі. Та не поступлять вони да-

лій; безумство бо їх явлене буде всім, як і тих було‖ 

– 2 Тим. 3:1–5, 8, 9.  

 Не змішуйте Християнство з так званою ―христи-

янською релігією‖. Хоч ся остання діє під ім’ям Бо-

га і Христа, але вона цілком направлена проти   

Христа і царства Його, яке є єдина надія для людсь-

кого роду. Релігія, яка є позначена ―християнською 

релігією‖, є громадське шкідництво, витворене 

Дияволом, щоб зневажати ім’я Всемогучого Бога, і 

цього шкідництва тримаються багато людей, деякі з 

них є чесні і тримаються цього з тієї причини, що їх 

спонукали вірити ніби то це правильно і добре, тоді 

як другі добре знають що це брехня, 
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і свідомо обдурують людей. Ці останні удвічі небез- 

печніші і шкідливі інтересам людського роду. Внас- 

лідок того, що ім’ям Христа зловживає це гро-

мадське шкідництво, а тому воно є найбільше шкід- 

ництво, яке будь коли робилося. Є багато чесних і 

щирих людей серед організацій, знаних під назвою  

―релігійних ‖ і ―церковних організацій‖, тому саме 

для надання помочи цим людям щоб вони могли 

побачити правду дається до відома сказане тут. Те, 

що тут публікується, не має на ціли нападати на 

будь кого з людей, але є відкритий наступ проти 

найбільш хитрого диявольского шкідництва, яке 

коли–небудь існувало. Ті, які бажають дізнатися 

про правду, будуть раді тепер прослідкувати за ви-

никненям так званої ―християнської релігії‖ і поба-

чити, яким чином вона розвинулася і розповсюди-

лася по землі. 

 Ісус Христос є голова і початок Християнства, бо 

Він провадить а інші йдуть за Ним, покоряючись 

повелінням Бога. Ім’я ―Христос‖, означає ―Пома-

занник‖ Божий, Той, кому доручено виконати за- 

мір Божий. Христос ніколи, ні на одну мить не був 

релігіоністом. Він завжди з точністю покорявся при- 

казам Всемогучого Бога. Він повчав своїх вірних 

учеників слову Бога Єгови і Його заміру. Після воск 

ресення Ісуса з мертвих святий дух, який є невиди-

мою силою і  властю Бога, був злитий на вірних 

апотолів і вони зрозуміли правду в такій мірі, в якій 

вони були не в змозі розуміти до того часу. Ці  
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вірні мужі в ім’я Христа відвідували людей ―по до-

мах‖ (Дії ап. 20: 20), научали людей і проповідували 

їм, що пролитою кров’ю Ісуса Христа принесена 

викупна ціна для чоловіка, для спасення його від 

осуду, і що заміром Бога Єгови є дати життя вічне 

тим, які вірують в Христа і слідують по Його сто-

пах. З тієї причини, що ці вірні відкрито розказува-

ли людям правду про Христа, то релігіоністи серед 

Юдеїв нападали на апостолів і притягали їх до 

судової відповідальности, питаючи їх: ―Якою си-

лою, або яким ім’ям, зробили ви це?‖ Один з вірних 

апостолів Ісуса відповів на це питання слідуючими 

словами: ―То нехай знане буде всім вам і всьому на-

родові ізраїлевому, що в ім’я Ісуса Христа Назорея, 

котрого ви розп’яли, котрого Бог воскресив з мерт-

вих; Ним сей стоїть перед вами здоровий. Се (Хрис-

тос) камінь, зневажений од вас будівничих, що став-

ся головою угла; і нема ні в кому другому спасення, 

бо й нема іншого ім’я під небом, даного людям, щоб 

ним спасатись нам – Дії ап. 4:10–12. 

 Протягом всього часу земної дороги апостолів во- 

ни продовжували проповідувати людям вість про 

Ісуса Христа, про видання Його на смерть, про Його 

воскресення, про прихід Його царства, причому ба-

гато з простих людей почувши, увірували. Щоб пе-

решкодити роботі апостолів Христа, Сатана–Дия- 

вол почав створювати анти–християнську організа- 

цію, і в цю організацію пізніше було залучено багато 

людей. Самолюбні особи заволоділи  
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керівництвом серед тих, які стали на дорогу, щоб 

йти по стопах Ісуса, і ці самолюбні і властолюбні 

особи стали вчителями і вождями тієї організації 

(Дії ап. 20:29,30), і таким чином ця організація діс- 

тала назву ―християнська церква‖, а вчення і її це- 

ремонії з того часу і надалі почали називатися   

―християнська релігія‖. Господь попередив своїх 

учеників відносно приходу антихриста, тобто того, 

або тих, які обдурюватимуть людей в ім’я Христа (2 

Йоана 7 вірш). Такі брехуни показувались вже в дні 

апостолів (2 Сол. 2: 7). В наші дні (1937 рік) ця релі- 

гійна організація, яка має свою головну кватиру в 

місті Ватикані, Італія, називає себе ―християнською 

церквою‖ або ―християнською релігією‖ і є голов-

ною над релігіями всіх народів так званого ―хрис- 

тиянства‖.  

   Як показано було вже раніше, релігійні органі- 

зації взяли свій початок з Вавилону, звідки розпов-

сюдилися по всій землі. Коли Рим став світовою 

державою, він був названий ―поганським Римом‖, 

тому що ця світова держава відкрито дотримувала-

ся   диявольської релігії. Але потім поганський Рим 

розцвів і став відомий, як ―папський Рим‖, який з 

того часу дотримується того, що прийнято називати 

―християнською релігією‖. Подальші незаперечні 

історичні факти слід прочитати з особливою ува-

гою, тому що ці факти розкривають, що Рим пов- 

ністю знаходився під впливом диявольської релігії.  
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Приводимо тут слідуючі видержки з ―The EncycI-

opedia Аmеricana‖. 

  РИМСЬКА РЕЛІГІЯ. З того часу, як римська ре-

лігія з’являється на сцені історичних переказів і   

розповідей, ця релігія знаходилася постійно під різ-

ними впливами, як зовнішніми, так і внутрішніми, і 

зазнала багато змін... В основі своїй всі первісні ре-

лігійні ідеї індо–європейських народів були дуже 

схожі між собою. Також і римська релігія в ті дні, 

коли Рим управлявся царями, встигла виробити 

складну систему ритуальних церемоній і складних 

вірувань і міфів, але все це було дуже подібне і спо-

ріднене з Індією... 

Первісні боги Риму були уособленням сил приро-

ди. Давньо–римські божки і надприродні істоти з їх 

кочівним життям, покровителі полювання і духи–

покровителі гір, річок, землі, неба і вищих небес, 

постійно набували більш певний образ і властивос-

ті… Їх божки і релігії були загальними серед всіх 

народів Італії індо-європейского походження, і пос- 

тупово весь цей культ став скупчуватися в Римі. По 

мірі того, як римська імперія розширялася і става-

ла космополітичною, то її релігійна система також 

ставала широкою і все об’ємнішою. Після того, як 

Рим прийняв в себе божків італійського пів‒ост- 

рова, тоді це прагнення до прийняття стало керів- 

ним побудженням для Риму. Пантеон головного міс- 

та імперії, подібно спрутові, простягав свої щу- 

пальці у всі напрями не тільки в межах імперії, 
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але і за її межами, і приймав в себе нові божества і 

нові системи віри, і нові релігійні і філософські сис-

теми в Римі. При таких умовах не могли існувати, і 

фактично не існували, певні релігійні догми... Та-

ким чином духовенство Риму стало космополітич- 

ним, як і сама римська імперія. Це означає, що ре- 

лігійне життя римського суспільства постійно видо- 

змінювалося по мірі цього процесу розширення. 

 Діана, божество місяця, під цим і іншими назва- 

ми і з видозмінюючими якостями, була улюбленим 

божком кочових народів, відданих полюванню, і 

ймовірно головним божеством кочових римлян, але 

вона поступово уступала місце божеству матері зем- 

лі, покровительці, характерним божеством земле-

робського народу…  

Юпітер, бог неба і вищих сфер, бог грому, почав 

насильно займати ту область, яка раніше належала 

Діані, матері місяця, і він став головним богом рим-

лян і латинської раси, об’єднаної під правлінням 

імперії Риму… 

  Юнона, жіноча подоба вищого божка Юпітера, 

була уособленням передбачуваних жіночих якостей 

неба. Іншими словами, вона була лише як би під- 

розділом самого Юпітера, жінкою і сестрою котрого 

вона рахувалася в римській міфології... 

 Одночасно з Юпітером і Юноною, його царською 

супутницею, державним богом Риму був Марс, по-

кровитель війни... Марсу віддавали особливі почес- 

ті в березні і в жовтні, і він був покровителем 
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не тільки військових походів, але і спортових свят-

кувань і змагань, що є звязані з війною... 

  …У цей ранній період життя Риму, вище духо-

венство було нерозривно пов'язане з аристократією 

і царськими правителями, тому пізніше ці прави- 

телі вже стали стверджувати, що вони є божествен-

ного походження: Стали також сходити насіння 

давнього поклоніння, раніше посіяні і стало зви- 

чаєм рахувати імператорів і правителів божками, 

або ж законними і фактичними намісниками богів 

на землі...  

  Здавалося, що стара релігія буде викинена за 

борт, але заснування римської імперії врятувало її. 

В інтересах імператорів, які твердили, що вони 

правлять на основі наданого їм богами права, а та-

кож що вони самі походять від богів, було підтри- 

мувати державну релігію, тому вони ввели до скла-

ду національної церкви всіх вищих державних 

чиновників, і посадових осіб правительства. Дер-

жавна церква з бігом часу почала володіти величез-

ними братствами, всі члени якої, внаслідок їх дер-

жавних посад, повинні були підтримувати церкву. 

Це відродження стародавньої римської релігії було 

менш ділом релігійним, як ділом політичним… 

 Вавилонські, грецькі, ассирійські і східні релігійні  

ідеї були охоче прийняті Римом. Велика мати землі 

Малої Азії (отже Вавилону), і Ізіда, божество–мати 

Єгипту, були не тільки введені в обрядове покло-

ніння Риму але це поклоніння, яке проводилося  
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складним ритуалом і обрядами, стало загальним у 

всій римській імперії. Це поклоніння було таким, 

що глибоко вкорінилося серед маси римського на-

селення і східних народностей, що знаходилися під 

управлінням Риму, де ранні Християнські місіонери 

зустріли великі труднощі по викорененню цього 

культу… 

  Це божевільне прагнення слідувати чужим богам 

досягло нечуваних меж і дійшло до того, що з Персії 

був введений персидський бог сонця, Мітрас, зі всім 

його складним культом і ритуалом, і культ цей став 

дуже популярним в головному місті імперії… Та-

ким чином Рим, насичений філософією, скептициз-

мом, містицизмом, стоіцизмом і емоціоналізмом, не 

маючи під собою нічого стійкого для закріплення на 

нім свого якоря, безпомічно віддавався течії по на-

прямі до скель, знаходячись на своєму потерпілому 

повний крах кораблі національної релігії. В такому 

стані Рим знаходився, коли почала розвиватися ка-

толицька віра ―The EncycIopedia Аmеricana‖ – том 

23, стор. 641–645.     

Ті ―боги‖, про яких вище йде мова, є Гог і його злі 

демони, що перебувають в місцевості, яка є зазначе- 

на в святому Писанні словами ―земля Магог‖. Вірні 

апостоли Ісуса Христа бачили наступ антихрис- 

тиянської релігії вже в їх дні, і вони застерігали лю-

дей від неї. Невдовзі після того, ці вірні апостоли 

зійшли з лиця землі, а Диявол постарався про те, 

щоб то, що на початку було Християнською 
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організацією, було зіпсоване і перетворилося б в то, 

що з того часу називається ―християнською ре- 

лігією‖, і що з того часу діяло на землі під ім’ям 

―римо католицької релігійної системи‖. 

Тут буде на місці привести слідуючі факти з ви-

дання Лорда ―The Oid Roman WorId‖: ―В часи пер-

шого століття не багато мудрих і благородних були 

покликані... У другому столітті вважалося в очах 

правлячих кругів за ганьбу бути Християнином... 

Церква була співтовариством, яке не мало бажання 

проявляти контрольну владу над суспільством. Од-

нак вони встигли привернути до себе увагу прави-

тельства, і вони були достатньо послідовними, щоб 

викликати проти себе гоніння‖. Протягом другого 

століття ―єпископи стали впливовими особами не 

тільки серед Християн, але і в суспільстві‖. Тоді по-

чалася ―церковна централізація. Церква поклала 

основи для своєї майбутньої політики і влади‖. 

 Певним є, що не Господь Бог намітив таку по- 

літику для церкви. Отже певним є, що Диявол на-

саджував і культивував насіння самолюбства в цілі 

досягення своїх злих цілей. Вище згаданий історик 

продовжує: ―У третьому столітті церква стала 

більш впливовою організацією.... Учення були сис- 

тематизовані (в заплутані віросповідання)... Великі 

у власті єпископи правили в зростаючій церкві… 

Церква скоро наближилася до того стану, в котрому 

вона привернула до себе увагу людства (тобто, зви-

чайно, цього світа). Але тільки в четвертому 
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столітті, коли припинилися переслідування з боку 

держави, коли Костянтин (імператор поганського 

Риму) був привернений, коли церква стала союзни-

ком держави, початкова віра була перекручена, ко-

ли забобони і філософія (по намові Диявола) 

увійшли в ряди віруючих, синоди були підчинені 

політичному впливу, коли догматизм і політика по-

чали ходити рука в руку, лише тоді люди знатного 

стану почали приєднуватися до церкви. Коли хри-

стиянство стало придворною релігією, тоді її стали 

використовувати для підтримки саме того зла, про-

ти якого церква на початку протестувала. Церква 

не тільки була наповнена блудами поганської фі- 

лософії, але вона прийняла багато церемоній 

східного (тобто диявольського) поклоніння. 

  …Духовенство стало самолюбним і світським і 

шукало високого положення почестей і власти. Ду-

ховенство стало ледачим, високомірним і незалеж-

ним. Прості люди були виключені з управління 

церкви. Єпископи стали знатними мужами, які три- 

мали в своїй контрольній власті духовенство і приз- 

начали духовенство на посади. …Місія (правдивої) 

церкви була втрачена через принизливе об’єднання 

з державою.                   
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ХИТРИЙ ЗАДУМ 

 

Господь Бог дав чоловіку застереження в наступ-

них словах: ―Хто боїться людей , той в біду попаде; 

хто ж боїться Господа, буде безпечен‖ (Прип. 29:25). 

Той чоловік, котрий боїться, що він може втратити 

честь або деяку іншу річ, що він рахує цінним, той 

ходить по дорозі компромісу, і він неминуче потра-

пить в сіти Сатани. Самолюбні люди дуже легко 

попадають в сіти Сатани. Немає сумніву, що перші 

провідники того, що відоме під назвою ―організація 

католицької церкви‖ були щирими, але деякі серед 

них були самолюбці і прагнули пошани від людей, 

боячись, що вони можуть втратити те, що у них є, і 

ці особи легко піддались спокусі Диявола, який пос-

тарався про те, щоб у них було всього вдосталь. 

 Близько 400 років після смерті апостола Петра, 

була організована римо католицька ―гієрархія  су-

дівництва‖. Пройшли ще століття і тоді було лег-

ким ділом внушити людям, які весь час були три-

мані в незнанню правди, що їм треба віддавати 

честь одній особі, папі, голові гієрархії, наміснику 

апостола Петра. Таким чином людей спонукали по-

вірити у велику і шкідливу для них брехню. Нема 

ніякої підстави говорити що–небудь відносно того 

чоловіка, який займає посаду папи, і тому тут нічо-

го не мається на увазі говорити проти особи, а все 

сказане відноситься тільки до займаної ним посади. 

Посада папи не існувала в дні апостолів.  
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Вона була створена людьми, по наученню Сатани, і 

перший чоловік на цю посаду був вибраний в 400 

році по народженні Христа – McClintock & Strong's 

Cyclopedia, том 7, сторінка 629. 

 Католицька церква не існувала на протязі бага-

тьох століть після апостолів Ісуса Христа, але не 

дивлячись на це, ця організація тепер стверджує, 

що вона є церква Христова, і міліони чесних людей 

вірять цій брехні. Ні Христос, ні жоден з Його апос-

толів, не має нічого спільного з заснуванням і впро-

вадженням католицької організації. Єдино тільки 

Дияволові могло прийти на ум організувати могучу 

релігійну організацію і назвати її ―християнською 

церквою‖. Ціль його при цьому була, тримати лю-

дей в незнанні правди відносно церкви Божої. Церк- 

ва Божа, головою якої є Ісус Христос, є єдина прав-

дива церква, і імена членів її є написані на небі, а не 

на землі (Жид. 12:23). Оскільки ця релігійна орга- 

нізація взяла на себе ім’я Христа і таємно, непере-

стаючи, вводила свої лженауки, то вона через те   

стала найбільш поширеним і пагубним громадсь-

ким шкідництвом, яке коли–будь існувало, і це 

шкідництво завдає людям великої шкоди, знева-

жаючи тим ім’я Бога. Організація ця діє під ложни-

ми твердженями і ложними науками.    
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ПРЕТЕНЗІЇ 

 

Претензії це є такі твердження, при помочи котрих 

людям даються науки або що небудь інше з ціллю 

побудити людей поступати в згоді з тими претензія-

ми. Католицька організація, яка зазвичай нази- 

вається ―католицька церква‖, складається з папи, 

єпископів, кардиналів, священників і інших, назва-

них під загальною назвою ―духовенство‖. Всі ті, які 

підтримують цю організацію і є прихильниками її, 

відомі під назвою ―католицька людність‖, але ця 

―католицька людність‖ не є членами церкви. У 

католицькій організації існують вищі і більш низькі 

в посадах священники, тобто, другими словами, є 

авторитетна гієрархія, яка складається з осіб, які 

займають високе положення, тоді як решта підчи- 

няються приказам вищих.  

Католицька організація на протязі довгого часу 

виставляла перед людьми і тепер ще виставляє 

відомі твердження або вчення для тієї очевидної 

цілі, щоб спонукати людей стати їх прихильниками, 

або ―дітьми‖ тієї організації. У числі цих наук, яких 

вони вчать людей, знаходимо слідуючі: Римо като-

лицька церква є єдина правдива і взагалі єдина 

церква. Приводимо наступну видержку відомого як 

авторитет, католицького письменника: ―Правдива 

церква має бути апостольською. Внаслідок цього в 

першому віросповіданні, прийнятому на соборі в 

Нікеї в 325 році ми знаходимо слідуючі слова: 
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Вірую в єдину, святу, католицьку і апостольську 

церкву‖ – ―Віра наших отців (Гіббонс)‖ стор. 38–42. 

  Легковірні люди, які чують ці твердження і пре- 

тензії є побуджені до дії, і в зв’язку з цим міліони    

чесних людей були спонукані вірити, ніби то римо 

католицька організація є церква Божа, і по цій при- 

чині вони корилися цій організації, яка управ- 

ляється гієрархією. Якщо твердження католицької 

організації є ложні, тоді треба признати, що це було 

нав’язано людям на шкоду їх інтересам, і що ті, на 

котрих лежить провина за нав’язування людям цих 

неправдивих тверджень і претензій, є громадські 

шкідники. Але якою ж мірою треба міряти ці тверд-  

ження і претензії, щоб рішити чи правдиві вони, або 

ж ложні? Щирий, доброї волі чоловік, який вірить в 

Бога і в Христа скоро знайде відповідь на це питан-

ня в наступних словах: ―Слово Боже є єдиний надій- 

ний провідник, при помочи котрого ми повинні рі- 

шити, чи ложні або ж правдиві ці твердження і пре-  

тензії‖. 

Чи є римо католицька церковна організація прав-

дивою церквою Бога живого? Відповідь мусить бу-

ти: Ні! Звернемося тепер до вище зазначеного чет-

вертого розділу цієї книги, де святе Писання пока-

зує, що правдива церква є храм або організація Бога 

Єгови, і що єдиний правдивий і основний Камінь 

церкви, або її Скеля, є Господь Ісус Христос, який є 

голова і Господь церкви, а що всі решта в храмі  

 



158 

ВОРОГИ 

 

або церкві, є члени тіла Його, і що ці останні мають 

бути перемінені на подобу Господа Ісуса Христа, 

якщо вони вірно будуть слідувати по Його стопах, і 

якщо вони будуть свідками Бога Єгови, яким пору-

чено свідкувати про Його ім’я. Позиція і місія церк-

ви Божої під Ісусом Христом, є повна протилеж-

ність тій дорозі, по якій йде римо католицька орга-

нізація. Римо католицька організація займається 

тепер і займалася на протязі століть релігією, полі-

тикою і комерцією з ціллю наживи, а відповідно во-

на є ворог Божий і ворог всіх людей. У святому Пи-

санні слово ―дерево‖ вжите для символічного поз-

начення сотворінь в організації, однак овочі, прине-

сені деревом символічно означають те, що окремі 

особи або організації виставляють перед людьми як 

духову поживу для підтримання життя людей, щоб 

вони могли зростати. Ісус, говорячи про це, сказав: 

―Не може добре дерево родити лихого овощу, ані 

пусте дерево родити овощу доброго... Оце ж по ово-

щах їх познаєте їх. Не кожен, хто говорить до мене: 

Господи, Господи! Увійде в царство небесне, а той, 

хто чинить волю Отця мого, що на небі‖ – Мат. 7: 

18–23. 

 Бог Єгова зробив угоду, щоб дати Ісусу Христу і 

Його вірним послідовникам, котрі зроблені членами 

Його церкви царство своє, котре то царство в на-

лежний час буде правити в праведності, і принесе 

людям благословення (Луки 22: 28–30). Царство 

Боже не має в собі нічого комерційного  
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і не має нічого спільного з жорстокою, безбожною 

системою, яка нині править світом, бо це теперішнє 

правління знаходиться під керівництвом Диявола і 

його представників. Відносно цього світа Ісус ска-

зав: ―Царство моє не од світа цього‖ (Йоана 18:36) ‖. 

―…йде бо князь світа сього (Сатана), й у мені не має 

нічого‖ (Йоана 14:30). Святе Писання показує, що 

Ісус Христос під час свого другого приходу, прийме 

царство своє і зацарює, в той же самий час Він збере 

до себе свою церкву – 2Тим. 4:1; 2Сол, 2:1.  

Ісус, звертаючись до релігіоністів свого часу, і до 

релігіоністів нашого часу, говорить їм: ―Що відні-

меться од вас царство Боже, й дасться народові, що 

робитиме овощі його‖ (Мат. 21: 43). Римо като-

лицька церковна організація ніколи не приносила 

людям овочі або вістку царства Божого, а противно, 

ця організація завжди сприяла політикам, міліта- 

ристам, комерційним великанам і іншим громадсь-

ким рабівникам, щоб заволодіти контрольною вла-

стю над народами землі. Замість приносити людям 

овочі слова Божого, котрі можуть підтримати їх, 

тобто, овочі царства Божого, римо католицька ор-

ганізація гірко противилася царству під Христом. 

Кожна релігійна організація на землі займається 

політичними і комерційними справами в більшій 

або меншій мірі, і робить це всупереч слову і волі 

Божій, і всі ці організації жорстоко поводяться і 

переслідують тих чоловіків і жінок, які несуть лю-

дям овочі або вість відносно царства Божого. 
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НЕПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

 Святе Писання встановлює незмінне правило, що 

всякий, хто став членом церкви Божої, мусить 

слідувати по стопах Ісуса, а відповідно мусить ро-

бити те, що робив Ісус. ―На се бо ви покликані, бо і 

Христос страждав за вас, оставляючи вам приклад, 

щоб ви йшли слідом за Його стопами; котрий не 

зробив ніякого гріха, ані не знайдено підступу в ус-

тах Його‖ (1 Петра 2:21,22). І далі Ісус сказав: 

―…Кожен, хто від правди, слухає мого голосу‖ 

(Йоана 18:37). Всі такі мусять покорятися Його за-

повідям, або ж піти на загибель ( Йоана 14:15; Дії 

ап. 3:23). Якщо хтось претендує на високу позицію 

представника Ісуса Христа на землі, а потім йде по 

дорозі, протилежній тій, по якій йшов Ісус, то це 

показує на повну непослідовність, і доводить, що ці 

заяви, тобто претензії католицької організації є 

ложні. Розгляньте тепер добре відомі факти в світлі 

вище сказаного, і підтверджуючих текстів святого 

Писання, і рішіть на основі цих текстів, правдиве 

чи ложне твердження католицької організації. 

Ні Ісус, ні Його апостоли не володіли ніяким неру-

хомим майном, домом або іншим маєтком. Про Ісу- 

са є написано, що Він не мав де прихилити голову 

(Луки 9:38). Ісус і Його апостоли не будували ка- 

федральні собори і не заманювали в них людей, щоб 

там їм служити, але Господь і Його апостоли ходили 

по ―домах‖ відвідуючи людей і проповідуючи 
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євангелію, навчаючи їх дорогам Божим (Мат. 10:5-

15). Всі правдиві послідовники Ісуса Христа завжди 

слідували по тій дорозі. Костянтин, політичний пра- 

витель і імператор Риму, який був поганин і ідоло- 

поклонник стверджував, ніби то він прийняв ―хри-

стиянство‖. Він став ―католиком‖. Костянтин був 

богатий, і йому без сумніву внушили, що він може 

купити своє спасення. Слідуючі слова приводяться 

з книги кардинала Гіббонса ―Віра наших отців ‖, 

стор. 134: ―Костянтин робив дуже великі пожертви 

для римської церкви, як у вигляді готівки, так і не-

рухомого майна, і це майно церкви множилося ще 

більш завдяки додатковим пожертвам тих, що 

послідували за Костянтином імператорів. Внаслідок 

цього, володіння римських пап невдовзі стали дуже 

значними.  

   Починаючи з того часу, римо католицька церков-

на організація стала надзвичайно богатою мате- 

ріальним добром. З цього можна бачити, що ця ор- 

ганізація йшла по дорозі, цілком незгідній з дорогою 

Ісуса Христа. Ця релігійна організація мала в чет-

вертому столітті дуже значне число правителів і 

єпископів, а потім єпископ римський був вибраний 

на посаду папи. Це було початком папства, але це 

відбулося тільки 300 років після днів апостолів. Ди-

вись ―Енциклопедія Бріттаніка‖, том 2, стор. 81. 

Невдовзі після того часу папа, як голова римської 

церкви, почав користуватися політичною, тобто 

світською властю. Піпін, король Франції,  
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після переможної війни над ломбардами, поставив 

папу світським правителем над завойованими об-

ластями. Таким чином папство почало бути світ- 

ською державою і виникнення цієї держави відбу- 

лося завдяки завойовним війнам, всупереч слові 

Божому. Кардинал Гіббонс говорить: ―Шарламань, 

наслідник Піпіна, не тільки утвердив великі по-

жертви і дари, залишені його отцем церкві, але ще 

збільшив світські володіння папи, подарувавши 

йому ще декілька областей. Цими областями папа 

продовжував володіти до 1870 року, і володіння йо-

го було перервано лише тимчасовими переривами з 

боку іноземних узурпаторів‖ – ―Віра наших отців ‖, 

стор. 137.  

Користуючись своєю політичною властю, папа 

мав своїх післанців майже при всіх дворах прави-

тельств народів ―християнства‖. Такий напрям ціл- 

ковито не сходиться із словами Ісуса Христа, голо-

ви церкви Господньої, який заявив, що Він не має 

нічого спільного з політичними справами цього 

світа, тому що Сатана управляє ним. 

З 1870 і до 1919 року папа був майже цілком по-

збавлений світської власти, як це показують істо- 

ричні факти, які пізніше будуть поміщені тут (Ди-

вись сторінку 261–273). З 1848 і до 1919 року римо 

католицька церковна організація продовжувала 

вмішуватися в політику цього світа, і прагнула до 

того, щоб була визнана її світська власть серед на 

родів землі. Відразу після світової війни, папа  
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старався забезпечити собі місце в конференції Ліги 

народів, щоб він міг брати участь в розділенні Єв-

ропи, коли буде утворена Ліга народів. Однак папі 

не дали можливості отримати місце на тій конфе- 

ренції; але після того, як утворилася Ліга народів, 

Диявол постарався про те, щоб організація папи 

могла добратися до вершка Ліги народів, і з того 

часу їздити на ній. 

Муссоліні став другом папи і з того часу вони 

діють спільно. У 1929 році, договором Латерана, 

встановлені відносини між церквою і державою в 

Італії. Невдовзі після того, між папою і Муссоліні, 

котрі обидва є люди сильного характеру, відбулася 

сутичка з приводу виховання фашистського юнацт- 

ва. У 1932 році, дуче відправився у Ватикан, молив-

ся там на колінах, і як вважають, прилучився до 

святих дарів. Муссоліні в свої юні роки був відкри- 

тим атеїстом як і його отець, але останнім часом 

став дуже релігійним – Приведено з книги ―Imside 

Europe‖, стор. 195. 

 Честолюбство Муссоліні полягає в тому, щоб ста-

ти великим полководцем і управляти всім світом 

при помочі сили. Римо католицька організація, яка 

ділає разом з ним, повністю підтримує його само- 

любні задуми. Коли Муссоліні почав здійснювати 

свій кровавий й завойовний похід проти бідних тем- 

ношкірих абіссінців, у зв'язку з чим багато життів 

було відібрано, папа і католицька організація стоя-

ли за Муссоліні і ―благословляли‖ його кроваві  
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напади. Тепер диктатор Італії намагається приму-

сити людей плодитися подібно до безсловесних зві- 

рів з ціллю народження людей, які потім мають бу-

ти принесені в жертву на вівтар війни, і в цьому па-

па повністю підтримує диктатора Муссоліні. У га- 

зетній кореспонденції з Риму, опублікованій в Спо- 

лученій Пресі і переданій через багато радіостанцій, 

4 березня 1937 року говориться: Фашистські вожді 

Італії одноголосно постановили прийняти всі захо-

ди для того, щоб число народжуваності збільшува- 

лося в цілях збільшення чисельності армії в будуч- 

чині. Була прийнята програма, яка складалася з 

семи пунктів, з рішенням привести її негайно у ви-

конання через велику фашистську раду, яка є ви-

щою радою країни, і рішення це було прийнято в 

закритому нічному засіданні під головуванням Бен- 

ніто Муссоліні… Повідомляється, що папа Пій 

дасть розпорядження римо католицьким священ-

никам всіляко підтримувати цю постанову. 

Такі дії явно означають порушення віковічної уго-

ди Божої відносно святості життя людського, і так 

звана католицька ―церква‖ винна з точки погляду 

закону Божого (1 Мойс. 9: 8–13). Чи означає все це, 

що така організація є намісницею Бога і Христа, або 

ж з цього можна бачити, що ця організація ложно 

використовує ім’я Христа в ролі покривала, щоб за 

ним вести дальше своє диявольське і направлене 

проти царства Божого діло? 
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 Пугало, яким тепер користуються усюди для заст- 

рашення людей є комунізм, і це пугало винайдено 

папством і воно стоїть за цим рухом. Всякий, що 

насмілюється говорити правду відносно римо като- 

лицької гієрархії звинувачується в комунізмі цією 

організацією. Однак факти показують, що комунізм 

організований єзуїтами, таємним орденом римо ка- 

толицької гієрархії, і що потім цей комунізм вжи-

вався як страховисько для застрашення людей, щоб 

вони приєднувалися до анти–комуністичного руху, 

який то рух знаходиться під контролею і керівницт- 

вом папи. Цим способом був організований націо- 

нал–соціалізм в Німеччині, вождем котрого є Гіт- 

лер, і цей режим тепер приводиться в життя з усію 

строгістю в цій землі. Націонал-соціалісти із злобою 

переслідують тих, які в вірності являються пред-

ставниками Бога і Христа і які приносять овочі 

царства людям. Багато свідків Єгови недавно були 

віддані на смерть в Німеччині, тисячі інших увяз- 

нені у в'язниці, тільки через те, що у них знайшли 

Біблії і книги, пояснюючі Біблію і даючі людям  

можливість бачити блаженні розпорядження Божі 

для страждаючого людства. Правительство Гітлера 

діє в повній згоді з Ватиканом в Римі. Чи схвалив 

би Господь Ісус Христос такі діла, як правління Гіт- 

лера? По правді, ні! А оскільки римська церква діє 

у згоді з Гітлером, то в цьому є даний переконливий 

доказ, що римо католицька організація є намісниця 

Диявола і є ворог Бога і Христа. 
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Був час, коли римо католицька гієрархія мала 

контрольну власть в Іспанії, і в той час вона корис- 

тувалася злобною інквізицією, примушуючи людей 

стати католиками, або ж піддатися тортурам. Народ 

повстав проти цих громадських шкідників і рабів- 

ників, тобто, проти католицизму, і встановив рес- 

публіку. Тоді мілітаристи римо католицької органі- 

зації почали готувати повстання проти республіки в 

Іспанії, і почали жорстоку і безпощадну війну, і це 

повстання було з ціллю передати знову контрольну 

власть над державою в руки римо католицької гіє- 

рархії. Гієрархія безбожними методами заволоділа 

мільйонами грошових облігацій іспанського прави-

тельства, і приховала їх в своїх кафедральних собо-

рах, користуючись ними для ведення повстанської 

війни, під час якої многі сотні людей були віддані на 

жорстоку смерть і многі були убиті католицькими 

священниками. Муссоліні і Гітлер підтримували 

римо католицьку гієрархію у веденні цієї повстансь- 

кої війни. Справді, ні один правдивий представник 

Бога і Христа на землі не став би приймати участь в 

такій війні, яка є явним і відкритим порушенням 

віковічної угоди Божої відносно святости і недотор- 

канности людського життя. 

З часу світової війни, і з того часу, коли римо ка-

толицька організація отримала знову світську 

власть, вона стала в такій мірі відважною і задир-

ливою, як ніколи раніше. Чоловік має бути сліпий, 

якщо він не бачить, що ціллю римо католицької  
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гієрархії є захопити контрольну власть в політич- 

них ділах цього світа, щоб управляти світом при-   

помочи диктаторів. 

Папство заключило союз з політичними властями 

Японії, котрі роблять вигляд, ніби вони християни, 

і воно веде кампанію з ціллю змусити мовчати кож-

ного, який говорить правду відносно католицизму. 

Римо католицька гієрархія веде з жорстокістю кам- 

панію, з явною ціллю захопити в свої руки конт- 

рольну власть в державних установах і в політич- 

них справах Великобританії і її колоніях, однак най- 

більші зусилля гієрархія прикладає в Сполучених 

Штатах Америки, щоб захопити там власть в свої 

руки. У книзі, виданій в 1935 році чоловіком, який 

раніше сам був римо католицьким єзуїтом, але яко- 

му очевидно спротивилася дволичність вождів цієї 

безбожної релігійної організації, говориться між ін- 

шим: ―По теорії ―католицький рух‖ має на меті сп- 

рияти мирянам в їх діях на користь релігії, під ке- 

рівництвом єпископів. На ділі ж ми тут маємо діло з 

групою католиків, які борються за контрольну 

власть в Америці‖... ―Був час, але цей час минув, 

коли тільки віруючий католик брав участь в 

діяльності церкви. Однак тепер дуже багато като- 

ликів, які не можуть бути визнані віруючими, 

приймають діяльну участь в ―католицькому русі‖. 

Католицизм, по крайній мірі це можна сказати 

відносно Америки, перестав бути справою дотри- 

мання релігійних діл. Католицизм тепер  
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приймає характер політичного союзу, що вира- 

жається в многих політичних і соціальних клубах і 

їх розгалуженнях. Серед сотень католицьких вож- 

дів, які відрізняються своєю відданістю цьому руху, 

знайдеться лише дуже небагато, які дуже мало, як-

що взагалі переймаються католицькими науками і 

дотриманням церемоній.  

   ―Католицький рух‖ був би менш важливим чин-

ником в цій країні, якби він проводився тільки ві- 

руючими і відданими вірі католиками. Вражаюча 

стрімкість хвилі ―католицького руху‖ може мати 

зв’язок з урочистим відкриттям католицької кон- 

ференції благополуччя в 1921 році. По цій причині, 

архиєпископ Анна заявив: ―Ми підчинили й об’єд- 

нали власть католицизму в цій країні. Ця власть 

тепер знає, де й яким чином виступати, і її підтри- 

мує при цьому усвідомлення єдності. Ми відчуваємо 

себе владними внаслідок того, що наше обєднання 

стало очевидним. З цього католицька власть по-

черпнула сили і обширність дій і католицька орга- 

нізація умножилася…‖ ‖Нові організації появля-

ються майже кожний місяць. У травні минулого 

(1935) року було засновано ―об’єднання католиць-

ких ветеранів війни‖ під покровительстом єпископа 

Моллой в Брукліні. Це об’єднання має тепер вже 

декілька відділів і воно задається ціллю стати не 

тільки всенародним, але міжнародним об’єднанням. 

Жінки–помічниці прикомандировані до цих відділів 

і їм дано влучну назву ―Іоманети‖.  
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   ―Я упевнений, заявив капеллан, отець Хиггинс, 

що нам дана буде свята підтримка кардинала Хай-

са, і що вся гієрархія схвалить наші дії‖. Одночасно 

з заснуванням ―католицьких ветеранів війни‖ друга 

організація, що ―кінчила вищу школу католиків‖ 

відчула причину діяти ще активніше на користь 

―католицького руху‖, і вона заснувала нову органі- 

зацію, щоб керівництво її в католицькому житті 

стало більш дійовим. Отець Парсонс, пояснюючи 

новий рух, сказав: ―Організовуйтеся! Об’єднуйте 

якомога більше людей з умом і волею з числа тих, 

що закінчили вищий учбовий заклад. Дайте їм пев-

ну ціль. Запаліть їх уяву баченням великого руху, 

яке корениться в глибинах традицій, лежачих в 

основі цивілізації Заходу. Нехай вони будуть смілі і 

енергійні. Нехай вони будуть революціонерами, як- 

що це потрібно‖. 

―…Католицькі мужі‖, сказав він далі, повинні 

об’єднатися, щоб дати відчути законодавчим уста-

новам, що ці установи не повинні видавати закони, 

які є ворожі ідеалам сім’ї або католицької церкви. 

Вони повинні організуватися, щоб бути достатньо 

сильними, і настояти на тому, щоб ті вчителі шкіл, 

які навчають ―пагубним вченням‖, були усунені. 

Наведено з ―Rome Stoops to Conquer‖, сторінка 15–

18. 

 Нестача місця не дозволяє привести багато з тих 

способів, які використвуються в області політики, і 

усюди, де ці діячі використовують їх в цілях  
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сприяння ―католицькому руху‖ для захоплення  

контрольної власти в Америці і других країнах. 

Ціль тут лише в тому, щоб привернути увагу на той 

факт, що релігійна організація займається справа-

ми політичними, комерційними і мілітаристични-

ми, і що ці безбожні методи, які застосовує римо ка-

толицька гієрархія, у жодному випадку не можуть 

бути діями намісників Христа на землі, а отже пре-

тензії і твердження римо католицької організації, 

ніби то вона є церква Божа, є абсолютно ложні і об-

манчиві. Цього одного мало би бути достатньо для 

кожного чесного і щирого чоловіка, як доказ, що 

римо католицька організація є знарядом Диявола, а 

отже ворожа для добра людства. Якщо чоловік під-

дає небезпеці своє вічне благополуччя, приєдную-

чись і підтримуючи цю безбожну організацію, котра 

є ворогом Бога і чоловіка, то це його справа; але 

цим йому дається застереження, щоб він не міг опі-

сля відмовлятися, що йому не було відомо про те, 

що ця організація є намісниця Диявола. Ціллю ска-

заного тут є те, щоб надати поміч чесним і щирим 

католикам побачити правду, і щоб вони могли шу-

кати і знайти єдине місце безпеки.  

 Церковна організація римо католицької гієрархії 

є найліпше організована політична організація на 

землі, і вона разом з тим є наймогутніша зі всіх 

організацій. Великобританська імперія виступає як 

наймогутніша світова держава, яка коли–небудь 

існувала. Вона хвалиться, що володіння її настільки  



171 

   ШКІДНИКИ 

 

великі і настільки безмежні, що в її межах сонце 

ніколи не перестає світити. Імперія ця складається з 

багатьох народів, племен і язиків, а тому Великоб- 

ританська імперія, по правді, космополітична. 

Многі чесні люди тепер починають переконуватися 

в тому, що Великобританській імперії загрожує не-

безпека, і що цією небезпекою є римо католицька 

гієрархія. В майже усіх колоніях і підлеглих Вели- 

кобританії областях, католицькі посадові особи три- 

мають власть в своїх руках, і ці посадові особи аб-

солютно нехтують правами тих, які не є католика-

ми. Як в північній, так і в південній Родезії, в Захід- 

ній Африці, на островах Фіджі, в Квебеку і в бага- 

тьох інших частинах Великобританської імперії, 

релігіоністи, римські католики, під верховним уп- 

равлінням Ватикану, тримають в своїх руках кон-

трольну власть в суспільних ділах. Вони показують 

поверхову відданість Великобританській імперії, 

однак серце цих посадових осіб, католиків, віддане 

єдино тільки Ватикану. Вони забороняють друкува-

ти правду і забороняють привозити ті видання, які 

могли би просвітити жителів цих колоній, а головно 

ж місцевих уродженців, й таким чином вони три-

мають людей в незнанні. Якщо люди випадково от-

римують в свої руки літературу, котра може прос- 

вітити їх відносно слова Божого і Його царства, то 

посадові особи, католики, негайно приймають всі 

заходи для того, щоб перешкодити можливості роз-

несення цієї літератури і проголошення правди.  
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Ці посадові особи, католики, не соромляться вдава-

тися до брехні і обману, звинувачуючи цих правди-

вих Християн в таких переступах, в яких вони 

ніяким чином не можуть бути винні. Цю брехню 

поширюють з тією ціллю, щоб мати привід заборо-

нити людям мати у себе що небудь, що пояснює сло- 

во Боже, котре то слово викриває дволичність і 

підступність римо католицької організації. З під- 

леглих областей Великобританської імперії, цей 

тиск поступово переноситься до Англії, і тепер ли-

ше питання часу, коли римо католицька гієрархія 

матиме контрольну власть над усією Великобри-

танською імперією. Такі дії абсолютно несумісні з 

гідністю правдивого послідовника Христа, його по-

водженням, і про ці факти тут згадується лиш для 

того, щоб довести, що римо католицька гієрархія не 

є представителькою Бога і Христа, а є представи-

телькою Диявола. 

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І БОГАЦТВО 

 

У одних тільки Сполучених Штатах, як стверд-

жують, знаходиться двадцять миліонів католиків, 

так звана ―католицька людність‖, які називаються 

―діти церкви‖, і ця людність управляється трид-

цятьма тисячами священників. Римо католицька 

церковна організація в Америці володіє майном, 

котре оцінюється в біліон доларів. У ―Енциклопедії 

Американа‖ приведені в одній статті дані за 1927  
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рік показують, що в той час чисельність членів ка- 

толицької церкви на землі досягла цифри 294 583 

000 осіб. Матеріальні богацтва католицької орга- 

нізації досягають значних сум у всіх державах і зем-

лях світу, і загальна сума цих богацтв обчислюється 

багатьма біліонами. Звідки ж приходить це вели-

чезне богацтво? Які тлумачення і твердження пред- 

ставляє римо католицька гієрархія для того, щоб 

побудити людей добровільно підчинитися правля-

чій власті цієї організації і віддавати свої гроші для 

надзвичайного збогачення цієї політично–релігійної 

організації? 

ЧИСТИЛИЩЕ 
 

Нема ніякого сумніву, що джерелом доходів римо 

католицької церковної організації, що дають їй такі 

великі суми які течуть в грошові ящики Ватикану, 

являється вчення про ―чистилище‖. Міліони людей 

вірили священникам, і ці священники спонукали їх 

вірити, що коли чоловік помирає, то помирає лише 

тіло, але душа того чоловіка продовжує жити, зате 

всі душі направляються опісля негайно в одно з   

наступних трьох місць, тобто, душі праведних йдуть 

на небо, свідомо злих на вічні муки в пекло, а душі 

тих, які померли в простимих гріхах і які не встиг-

ли очиститися, йдуть в ―чистилище‖ на невизначе-

ний час, а час їх перебування там може бути скоро-

чено при помочи грошей, які жертвують ті, що за-

лишилися в живих, котрі сплачуються в руки 
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священників католицької церкви, щоб священники 

вимовляли молитви на користь померших. Їм 

пояснюється також, що гроші, заплачені священни-

кам, матимуть благотворні наслідки для тих, які 

живі, і що після їх смерті скоротиться їх час перебу-

вання в ―чистилищі‖.  

   Щирі люди, які вірили такого роду твердженням, 

товпами прямували в католицьку організацію і 

добровільно давали гроші, сподіваючись цим доби-

тися яких небудь благ для себе, і для своїх дорогих 

померших, і надати поміч і полегшення їм в вогні 

―чистилища‖. Наслідком цього було те, що міліони 

доларів текли в грошові ящики римо католицької 

організації, які то гроші уживалися і уживаються 

гієрархією для здійснення своїх самолюбних заду-

мів, і з ціллю тримати людей під своєю властю, а 

також, щоб ―вищі сановники‖ цієї організації могли 

жити в розкоші щодня, тоді як простий народ має 

потребу в найнеобхіднішому для свого життя. Якщо 

наука католицької гієрархії про ―чистилище‖ лож-

на, то всякий чесний чоловік повинен буде визнати, 

що римо католицька гієрархія проводить найбіль- 

ше громадське шкідництво зі всіх часів, при помочи 

котрого то шкідництва люди рабуються, лишаю-

чись своїх грошей, спокою свого серця, а головне, 

всякої можливості пізнати заміри Бога. Вже одне це 

пятнує католицьку організацію знарядом Диявола і 

показує, що вона є ворогом Бога і чоловіка. Цим 

самим є даний доказ того, що заява, ніби то  



175 

ШКІДНИКИ 

 

католицька церква є церква Божа, становить ще 

одну лож Диявола, яка поширується з тією ціллю, 

щоб обдурювати людей і відвернути їх від Бога 

Єгови.  

   Щоб ніхто не міг сказати, як це роблять многі з 

католицьких священників, що вчення їх про ―чис-

тилище‖ представляється людям в ложному тлума- 

ченні, тут приводиться наступне з книги кардинала 

Гіббонса, який є авторитетом серед католиків: ―Ка-

толицька церква навчає, що окрім місця вічних мук 

для лукавих і вічного відпочинку для праведних, 

іще існує в другому житті середний стан тимчасової 

кари, приписаний для тих, що померли в прощаль-

ному гріху, або котрі не задоволили справедливости 

Божої за гріхи їм прощені. Церква також навчає 

нас, що хоч душі є післані до тимчасового стану, 

звичайно знаного як чистилище, вони не можуть 

помогти собі, але їм можна помогти молитвами вір-

них на землі. Існування чистилища натурально вк- 

лючає обопільну догму про те, що молитва прино-

сить користь помершим душам, що знаходяться в 

середньому стані, котрі не досягли цілі своєї 

подорожі. Ці душі є вигнанці з небес, котрі передані 

на милосердя Боже. Остаточно його душа спасеться, 

але він потерпить, тимчасово, в очищаючому вогні 

чистилища. Це вияснення не є моє. Це обопільний 

голос отців християнства‖‒ Приведено з книги 

―Віра отців наших‖, стор. 205–208.  
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 Цим ясно виражено твердження, що вчення про 

―чистилище‖ основується на традиціях або перека-

зах, а не на слові Божім, і що це вчення, згідно слів 

Ісуса, робить безвартісним слово Боже, тому що во-

но ложне (Мат. 15:3,6). В цілях обгрунтування цього 

вчення про ―чистилище‖, той самий авторитет, на 

217 сторінці того ж видання говорить наступне: ―Бо 

що є смерть? Тільки відділення душі від тіла. Тіло, 

справді, вмирає, а душа продовжує жити... Вона 

продовжує жити після смерті таким же чином, як 

раніше, роздумуючи, пам’ятаючи і люблячи‖. 

 Таке людське вчення католицької церковної ор-  

ганізації передавалось з покоління в покоління, по 

традиції. Ви можете самі рішити і вибрати, чи ба-   

жаєте ви вірити цим традиціям, або Біблії. Чому ж 

ви хочете вірити? Тут приводяться докази з Біблії, 

які показують, що вчення про ―чистилище‖ абсо-

лютно ложне, а відповідно від Диявола. Католицьке 

видання Біблії під назвою ―Дуя‖ користується пов-

ним довірєм гієрархії. У цьому виданні Біблії гово-

рится щодо душі наступне: ―Душа, котра грішить, 

та помре‖ (Езек. 18:4, Дуя). Таким чином навіть ка-

толицькою версією Біблії доказується, що вчення 

про ―чистилище‖ ложне. Що таке душа? Це живе, 

дихаюче сотворіння. Всякий чоловік є душа, ди-

хаюче сотворіння, але у жодного чоловіка немає 

віддільної душі. У 1 Мойс. 2:17 сказано точно і ви-

разно: ―З того ж дерева, що дає знаттє доброго і ли-

хого, з того не наважуватимешся їсти,  
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ато вмреш певно того ж дня, як скоштуєш із його‖. 

На основі чого тоді робиться заключення, що при 

смерті відбувається лише відділення душі від тіла і 

що душа продовжує жити? Це твердження осно- 

вується єдино лише на брехні Диявола. Бог заявив, 

що чоловік помре, якщо він согрішить. Диявол ска-

зав, що немає смерті, а Ісус сказав, що Диявол є 

брехун (1Мойс. 3:4; Йоана 8:44). ―Живляться і па-

дають ниць всі тучні землі; перед ним преклоняться 

всі, що в порох повертаються, і хто не вдержить ду- 

ші своєї‖ – Пс. 22:29. 

Католицька традиція стверджує: ―Мертві продов-

жують споминати, роздумувати і любити‖. Като-

лицька Біблія говорить: ―Бо нема ні одного в смер-

ти, котрий споминав би тебе; і хто буде возхваляти 

тебе в пеклі (могилі А.П.В.)?‖ (Пс. 6:5, Дуя). Той са-

мий текст в перекладі англійської поправленої 

версії говорить: ―Бо після смерти нема споминання 

про тебе; а в могилі хто віддаватиме тобі дяку?‖ 

(Пс. 6:5) ―Мертві не будуть хвалити Господа, ні всі 

ті, що йдуть до місця мовчання‖ (Пс. 115:17). ―Бо 

живі знають що помруть, а мертві нічогісінько не 

знають, і нема їм уже заплати, бо й пам'ять про них 

пішла в забуток. Все, що рука твоя може робити, по 

силі роби, бо в пеклі (могилі), куди ти йдеш, нема 

роботи, ні роздумування, ні знання, ні мудрості‖ — 

Еккл. 9: 5, 10 по католицькій версії ―Дуя‖.  

 Маючи на увазі, що святе Писання доказує в оста- 

точнім виді, що мертві не знаходяться в свідомості  
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і не піддаються карам і мукам в ―чистилищі‖, стає 

абсолютно ясно, що вчення про ―чистилище‖ є ще 

однією брехнею Диявола, вживаною для обману 

людей і для пограбування їх, а головне, для відвер- 

нення їх від Бога, і для виконання найбільш хитро-

го і диявольского громадського шкідництва на 

землі.  

   Завважте тепер, що римо католицька гієрархія 

завжди дотримувалася того правила, що прості лю-

ди не повинні вивчати Біблію самі, але повинні ві 

рити, і покладатися на те, що вчить католицька 

церква. У книзі ―віра наших отців‖, на сторінці 74 

говориться наступне: ―Бог ніколи не мав наміру, 

щоб Біблія була провідником християнина у вірі не-

залежно від (католицького авторитету церкви)‖. 

Противно до цього в святому Писанні, яке знахо-

диться в Біблії і написане по повелінню Всемогучо-

го Бога сказано, що Писання дане чоловіку, як 

правдиве і незмінне провідництво, щоб чоловік Бо-

жий був підготовлений до всякого доброго діла (2 

Тим. 3:16,17). Нема жодного тексту в святому Пи- 

санні, який би підтверджував вчення про ―чисти-

лище‖, а оскільки римо католицька гієрархія це  

добре знає, то вона наказує людям утримуватися від 

всякої спроби вивчати Біблію незалежно від них, 

але що вони повинні приймати тлумачення священ- 

ників. ―Чистилище‖ є вчення релігійне, винайдене 

ворогом Бога і чоловіка в цілі відвернення чоловіка 

від Бога. 
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Всякий задум або хитрий спосіб, винайдений для 

того, щоб змусити людей мимо їх бажання віддавати 

свої гроші, є громадське шкідництво. Гра в три ка-

рти, гра в раковини, схема продажу громовідводів, 

схема продажу нерухомости, схема нагород в зма-

ганнях, або будь яка інша схема, котра вживається 

для незаконного витягування грошей від людей є 

громадське шкідництво. Спонукувати людей щоб 

вони вкладали свої гроші в лотереї, або тому подібні 

річі є громадським шкідництвом; всі такі річі є не-

добрі, тому чесні і передбачливі люди уникають їх. 

Якщо чоловік або організація добивається довіри в 

других людей, а потім зловживає тією довірою, щоб 

мати вигоду з цього, і для видурування грошей у 

людей, то це є злісне громадське щкідництво, тому 

що пограбований позбавлений можливості захища-

тися.  

 Якщо окремий чоловік або організація спонукує 

людей вірити, що померші друзі знаходяться при 

повній свідомості і утримуються в місці, званому 

―чистилищем‖, де вони піддаються мукам, і що   

шляхом пожертвування грошей можливо помогти 

цим страждаючим, і якщо цим людей спонукують 

віддавати свої гроші священникам, то це є най-

більш низьким, грабіжницьким і гідним засуду   

шкідництвом, яке взагалі можна осмислити. Ніякий 

чоловік ніколи не отримував ні найменшої користі 

від грошей які даються священникам за молитви, 

які вони виголошують за живих або померлих.  
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Тому стягуючи гроші від людей під ложним тверд-

женням, ніби то вони можуть робити добро помер-

шим, священники скоюють злочини, за котрі їх 

треба було б карати так як карають тих, що роб-

лять інші подібні злочини. 

 Католицька гієрархія зробила своєю професією, 

звертатися до католицької людности з зверненням 

жертвувати гроші для поповнення того, що вони 

називають ―каса чистилища‖, до того ж вони ра-

дять жертвувати суми для кожної особи окремо, 

щоб за нього могли возноситися молитви. При цьо-

му майже завжди вказується, що сума, яка жерт- 

вується для кожної особи окремо, повинна відпо- 

відати його матеріальному стану. Припустимо, що 

для кожної особи жертвується в такому разі лише 

25 центів, тоді, приймаючи до уваги численність 

―католицької людності‖, яка в Америці досягає 

двадцять міліонів, і що такі пожертви робляться 

кожного тижня, то це складає величезну суму гро-

шей, яка під ложним приводом витягується з ки-

шень людей. Але припустимо, що пожертвування 

складають в середньому один долар в тиждень, то 

при двадцяти міліонах католиків це буде становити 

один міліард і сорок міліонів доларів в рік. Навіть 

особи з середнім достатком, яким дозволено з’яви- 

тися перед лицем ―найсвітлішого‖ духовенства, зви- 

чайно сплачують значно більше одного долара в 

тиждень кожен. Стверджують, що загальна чисель- 

ність ―католицької людності‖ у всьому світі  
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в даний час досягає цифри 300,000,000, і якщо ко-

жен з них сплачує в тиждень тільки 25 центів для 

цілей ―чистилища‖, то це повинно скласти коло-

сальну суму в 3 900 000 000 доларів в рік. Приєд- 

найте до цього ще ті пожертвуваня, які окрім цього 

робляться регулярно, рівнож і щотижневі збори, які 

збираються черницями з робочого населення, то от-

римуються неймовірні суми грошей, котрі безпере-

рвно надходять в грошові ящики гієрархії, внаслі-

док проведення гієрархією величезного громадсько-

го шкідництва, розміри такого шкідництва пере-

вищують всі інші, разом взяті. 

                     

ПОРІВНАННЯ 

 

 Радіо–станції часто звертають увагу своїх слуха-

чів на різні види шахрайських способів шкідництва, 

якими люди обдуруються з ціллю витягування гро- 

шей з кишень легковірних осіб. Так наприклад, 

широко інформується про деяку систему, що осно-

вується на розгадуванні загадок, до того ж публіці 

говориться, що кожний, хто успішно розгадає загад- 

ку отримає відоме число купонів, за котрі тоді треба 

внести гроші, щоб отримати значну грошову наго-

роду. При помочи цієї системи громадського шкід-

ництва збираються значні суми грошей, однак обі-

цяна грошова винагорода ніколи не виплачується. 

Тоді втручається поліція і заарештовує цих шкід-

ників. Головне управління пошти в Сполучених  
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Штатах заборонило поштовим відділенням прий-

мати для пересилки листи і циркуляри цих шкідни-

ків, і це добре. Але зрівняйте це з громадським   

шкідництвом звязаним з ―чистилищем‖. Католиць-

кий священник друкує звернення, заявляючи, що за 

гроші він може надавати поміч ―страждаючим в 

чистилищі‖ мертвим. Цим циркуляром люди за-

прошуются внести відому суму за своїх померлих. 

Гроші посилаються регулярно і вносяться на основі 

цього ложного твердження, ніби то ці пожертви пос- 

лужать на добро людям. У Сполучених Штатах уп- 

равляючий поштою є римо католик, завідуючий 

поштовим департаментом, і котрий в дійсності є 

агент і представник Ватикану. Чи чув коли хто не-

будь, щоб в Сполучених Штатах видано було забо-

рону користуватися поштою держави в цілях цього 

громадського грабіжництва шляхом збирання гро-

шей під ложною підставою надання допомоги по-

мерлим?  

   Ця система громадського шкідництва, яка звязана 

з ―чистилищем‖ набагато більш заслуговує на за-

суд, як вище згадане шкідництво, із загадками, бо 

при цих загадках громада сама знає, що вона ризи- 

кує своїми грошима. Що ж до шкідництва при по-

мочи ―чистилища‖, то люди тримаються в невідан- 

ні того, про що говорить і вчить святе Писання, бо 

ці громадські шкідники перешкоджають всіма си-

лами можливості, щоб люди могли дізнатися прав-

ду, а потім у людей, за допомогою грабіжницьких  
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методів витягуються міліони доларів, а головне 

управління пошти лицемірно складає молитовно 

свої руки і говорить: ―це добре діло‖. Чи можливо 

для чесного чоловіка щоб він хоч на хвилину міг 

повірити, що релігійна система, яка керує таким 

громадським шкідництвом могла бути намісницею 

Бога і Христа на землі? Численні докази показують, 

що претензії і твердження римо католицької гієрар- 

хії, ніби то вона є церква Божа, є найбільша зневага 

на Всемогучого Бога і що вона заснована в цілі по-

грабування людей і відвернення їх від Бога.  

 

ВІДПУЩЕННЯ ГРІХІВ 

 

Ще інше брехливе вчення римо католицької цер-

ковної системи полягає в тому, ніби то духовенство 

цієї системи має власть відпускати гріхи. Легковір-

на католицька людність вірить, що священники 

мають таку власть і, віруючи в це, час від часу спо-

відує свої гріхи, щоб вона могла отримати відпу-

щення своїх гріхів. Зробивши найгірший злочин 

сповідається і отримує відпущення свого гріха, а то- 

ді негайно ж виходить і скоює новий злочин. Вра- 

жаючим прикладом цього служить Муссоліні. До 

того часу, поки він не примирився з римо католи-

цькою гієрархією, він був відкритим атеїстом і зви-

чайним грабіжником, але потім, коли він пішов до 

Ватикану, і уклав союз з папством, тоді почав роби-

ти далеко більші злочини, ніж будь коли раніше.  
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Він пішов із загарбницькою жорстокою війною про-

ти беззахисного народу Абіссінії, чинячи переступ 

проти закону Божого, і нема сумніву, що він отри-

мав від папи так зване відпущення гріха за це, бо 

відомо, що ―найсвітліший церковний сановник‖ 

―благословив‖ воєнні дії Муссоліні. Люди, які віру-

ють, що папа і священники мають власть відпу-

щення гріхів дотримуються цієї релігії і виконують 

її церемонії для того, щоб облегшити свою совість і 

загартувати її для скоєння інших злочинів.  

Один з католицьких авторитетів говорить: ―З цьо-

го, по-перше, виходить, що власть відпущення грі- 

хів не була ограничена апостолами, але була поши-

рена на їх наступників. Відпущення гріхів мало про- 

довжуватися до тих пір, поки в світі є гріх, а гріх на 

жаль завжди буде світі, а тому і спосіб відпущення 

гріхів існуватиме в церкві. Спосіб зцілення буде   

існувати разом з хворобою – ―віра наших отців‖ 

сторінка 333. 

Римо католицька церковна система виконує це ве- 

лике діло відпущення гріхів за грошову винагороду, 

і вона продовжує так поступати. Тільки що згада-

ний авторитет далі говорить: ―Папа не переступив 

границі своєї законної власти, обіцяючи ―віруючим 

дателям‖ духовні блага взамін отримуючи від них 

матеріальні блага у вигляді грошей. Бо якщо гріхи 

наші можуть бути відпущені подаянням нуждаю-

чим, як говорить про це Писання, то чому тоді не 

приймати грошові пожертви на користь релігії? 
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 – сторінка 370. ―Церква, маючи власть усунути та-

ку велику перепону як гріх, має також власть усу-

нення або відпущення меншої перепони, тобто тим- 

часової кари внаслідок вчинення гріхів‖– сторінка 

365. 

Всякому знайомому з історією папства достатньо 

буде нагадати про Йоана Тецеля, ченця–домінікан- 

ця, який здобув славу в Німеччині і в інших краях 

Європи у зв'язку з тим фактом, що він продавав так 

звані ―індульгенції‖ за великі суми грошей, при по-

мочи яких покупцеві давалось дозвіл робити всілякі 

переступи безкарно. Це громадське шкідництво  

проводилося так довгий час, що навіть священники 

були переконані в своєму праві отримувати пожерт- 

ви від бідних і багатих під тим приводом, що їм 

дається прощення і відпущення гріхів за скоєні зло-

чини. 

 Ні трохи не дивно, що політичні і комерційні  

правлячі власті в Італії, Німеччині, Австрії і в ін- 

ших державах підтримують Ватикан. Ці особи заг- 

рузли в переступах і вони мусіли мати що небудь, 

чим вони могли б полегшити свою совість, тому во-

ни із задоволенням платять за це. Їм внушають, що 

незалежно від того, які б не були гріхи зроблені ни-

ми, вони завжди можуть отримати прощення і 

відпущення своїх гріхів від папської гієрархії. Ця 

система громадського шкідництва, яка практи-    

кується папською гієрархією, принесла міліони до- 

ларів в грошові ящики Ватикану;  
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головно ж політикам внушається вірити, що вони 

мають бути особливо щедрими при своїх внесках в 

католицьку казну. Справді, не дивно бачити, як ви- 

сокі посадові особи правлячих властей і комерційні 

великани Великобританії і Америки, показують 

свою відданість католицькій релігії, і що вони     

дають великі суми грошей як би у вигляді страхо-

вих премій, щоб обезпечити себе на випадок тяжких 

втрат у зв’язку зі своїми злими ділами, що роблять 

ся свідомо. Таким чином ми бачимо, що це гро-

мадське шкідництво поширується, і що в римо ка-  

толицької гієрархії немає конкурентів в області 

громадського шкідництва. Якщо у священників або 

у духовенства цієї системи немає власті відпущення 

гріхів, тоді їх дії не що інше, як хитро спланований 

спосіб виманювання грошей з кишень інших, яким 

вони зневажають ім’я Всемогучого Бога. Подиви-

мося тепер, що говорить із цього приводу дійсний 

авторитет, і вияснимо, хто є той, хто має власть від- 

пущення гріхів. 

 Святе Писання показує, що єдино тільки Бог че-

рез заслугу Ісуса Христа прощає гріхи. Якщо чоло- 

вік не вірує в Господа Ісуса Христа і в те, що проли-

та кров Його є основа для відпущення гріхів, тоді 

Бог не стане слухати молитви його і не простить 

гріхи його, але гнів Божий продовжує перебувати на 

цьому чоловікові, як про це ясно говориться в Йоа-

на 3:36. Написано: ―…і кров Ісуса Христа, Його 

(Божого) Сина, очищає нас од усякого гріха‖  
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(1Йоана 1:7). ―…і без пролитття крові (тобто, крові 

Ісуса Христа) не буває оставлення (гріхів)‖ (Жид. 

9:22). І далі написано: ―В котрому маємо викуп 

кровю Його (Ісуса) і прощення гріхів‖ (Кол. 1:14). 

Ісус передав власть прощення гріхів своїм вірним 

апостолам, як сказано в цих словах: ―Кому відпус- 

тите гріхи, відпустятся їм; кому задержите, задер-

жаться‖ (Йоана 20:23). Однак це право дано тільки 

вірним апостолам і не відноситься ні до кого іншо- 

го, ні перед ними, ні після них – 1Йоана 1:9; 2:1,2. 

Не дивно, що римо католицька гієрархія радить  

―католицькій людності‖ не читати Біблію, але дот-

римуватися тільки того, що говорить ―церква‖. Ко-

ли чесні і щирі люди дізнаються про слово Боже, 

тоді вони відділяються від католицької системи. 

Громадські шкідники знають це, і знають також, 

що коли це наступить, то це буде кінцем їх системи 

шкідництва. Твердження римо католицьких свя- 

щенників, нібито вони мають власть відпущення 

гріхів надзвичайно цинічні, і в цьому криється ще 

одна часть їх громадського шкідництва і плану. 

Цілком  очевидно, що ця система громадського 

шкідництва не могла б мати успіху, якщо б розумні 

люди були би скоріше освідомлені про святе Писан-

ня і вірили б в Бога і Ісуса Христа.  

В цьому полягає ще один доказ того, що римо ка-

толицька церковна система не є церква Божа, але є 

диявольська релігійна організація, яка діє в цілях  
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зневаження святого імени Бога і завдає тяжкої шко- 

ди людям. 

 

ЦЕРЕМОНІЇ 

 

 Римо католицька релігійна організація виконує 

безліч церемоній поверхового поклоніння. При вхо- 

ді в кафедральний собор пальці вмочують в так 

звану ―святу воду‖, і людей спонукують вірити, що 

не дивлячись на те, що це звичайна вода котру на-

качали з колодязя, може бути зроблена святою дея-

кими особами. Потім входячий в собор чоловік ста-

вить перед собою знак у формі хреста. Священник 

окроплює прихожан тією ж ніби то святою водою 

вимовляючи деякі слова з пятої псальми або слова 

іншого тексту. Потім він продовжує свої дії на осно- 

ві книги меси (а не на основі Біблії), кажучи або по-

вторюючи деякі слова по латинськи, які як прави-

ло, ніхто з присутніх не розуміє. Роблячи це священ- 

ник одягнений в особливий одяг, й він продовжує 

робити різні другі дії, подібно до тих, про які сказа-

но вище. Такі релігійні дії зовсім не підтверд-       

жуються святим Писанням але зневажають ім’я Бо-

га. Ці дії робляться тільки з тією ціллю, щоб вну-

шити легковірним впевненість, що в цьому місці 

вони знайдуть спасення і захист. Надіючись цим 

знайти деяке виправдання для своїх безглуздих це-

ремоній, римо католицька гієрархія посилається на 

церемонії, які виконувалися ізраїльтянами в  
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соборному наметі. Вони при цьому абсолютно не 

беруть до уваги, що розповіді Біблії про ті церемонії 

які виконувались ізраїльтянами, були тільки жи-

вими образами котрі робилися під керівництвом 

Бога Єгови, а головно для предсказання тих подій, 

які мали прийти в будуччині (Жид. 10:1; 1Кор. 

10:11). Ці образи, які виконували ізраїльтяни, не да- 

вали ніякого права або основи кому небудь повто-

рювати таке виконання пізніше, бо ці церемонії від- 

носилися до закону, і Ісус Христос виконав цей за-

кон, прибивши його до дерева (Кол. 2:14). Церемо- 

нії, які виконувалися в зв’язку з служінням в собор- 

ному наметі в пустині, головно предсказували при- 

хід Ісуса Христа і Його велику жертву, котрою була 

дана викупна ціна для відпущення гріха чоловіка, і 

і представлення Його крові в святая святих, тобто в 

саме небо для викупу гріхів людських – Жид. 9:20–

24.  

Так як Христос сповнив закон, то повторення цих 

церемоній, встановлених Дияволом, є наругою над 

тим що зробив Господь, внушивши своїм агентам, 

тобто духовенству, повторювати ці безглузді цере-

монії, щоб тримати людей в благоговійному страху, 

стверджуючи ложно при цьому, що їх дії знаходять 

своє виправдання в церемоніях, котрі виконували 

ізраїльтяни. Диявол вселяє в уми самолюбних і гор-

дих людей привласнити собі незаконно право роби-

ти те, що єдино мав право робити лише Ісус. Після 

приходу Ісуса Христа, коли Він закінчив своє діло,  
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всі ті церемонії, які виконувалися, як це було предс- 

казано в законі, даного Богом через Мойсея, закін- 

чилися з прибиттям Христа до дерева. ―Тим же за-

кон був нам учителем, (щоб привести нас) до Хрис- 

та, щоб вірою нам оправдатись‖ (Гал. 3:24). ―Кінець 

бо закону – Христос, на праведність кожному вірую- 

чому‖ – Рим. 10:4. 

 Наслідком тих церемоній, які виконуються свя-

щенниками гієрархії є зневаження імені Господа 

Бога, і тільки сприяють практикуванню громадсь-

кого шкідництва на людях. Ні Ісус, ні Його апосто-

ли після Нього не вдавалися до церемоній і повер-

хових форм поклоніння. Ісус установив свято спо-

мину своєї смерті, який святкується щороку, і це 

свято служить напоминанням всім тим, які зобо- 

в’язалися угодою чинити волю Божу, що слідуючи 

по стопах Ісуса вони повинні віддати себе на пола-

мання разом з Ним і страждати з Ним (1Кор. 11:23–

26; 10:16,17). Священники римо католицької гіє- 

рархії цинічно намагаються перетворити символи 

вина і хліба в справжню кров і тіло Христа, і стара-

ються внушити легковірним, що вони це можуть 

зробити. Це робиться з внушення людям забобонно-

го страху, щоб вони легше корилися шкідницьким 

задумам гієрархії. Установлені поверхові форми 

поклоніння і церемонії цілковито противляться то-

му, що установив Ісус для своїх учеників. Такий 

формалізм є то, про що говорив пророк Божий і що 

пізніше було повторено Ісусом, а іменно: 



191 

ШКІДНИКИ 

 

―Лицеміри, добре прорік про вас Ісаія, глаголючи: 

Народ сей приближується до мене губами своїми, й 

устами мене шанує, серце ж їх далеко від мене. Та 

марно вони поклоняються мені, навчаючи наук 

заповідей чоловічих‖ (Мат. 15:7–9). Цим дано ще 

дальший доказ того, що римо католицька органі- 

зація не є церква Божа, але представляє ворога        

–Диявола. 

Образи 

 

 При виконанні церемоній римо католицькою гіє- 

рархією вживаються образи. Католицький автори-

тет говорить з цього приводу: ―Християнська релі- 

гія (а не Біблія) дозволила використовувати образи, 

фігури і картини для представлення втіленого сина 

Божого, святих і ангелів, і ці образи законно вжи-

ваються, як поміч при поклонінні (католицька ен- 

циклопедія, 12–й том). Цей звичай католицької 

церкви різко протилежний закону Божому. Бог 

Єгова ясно і точно приказав, щоб ніякі образи не 

були зроблені і вживані (2Мойс. 20:3–5). Вживання 

образів гієрархією служить іще подальшим доказом 

того, що католицька організація не є церква Божа, 

бо церква Його не нарушує відкрито закон Божий. 

Ісус завжди корився приказам Бога, і церква Його 

мусить поступати так само. Бог дав своїм людям цю  

заповідь, кажучи: ―Безумним виявлює себе кожен 

мистець у свойому знанні, і кожен плавильник со-

ромить себе бовваном своїм, бо вилите  
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ним–се лож, і нема в йому духа. Се пуста мана, ро-

бота облуду; в день караючих навідин вони щезнуть 

(Ерем. 10:14,15). Само собою розуміється, що като-

лицька гієрархія не бажає, щоб люди дізналися, що 

в Біблії знаходяться ці тексти, тому що знання про 

це згубило б їх шкідництво.  

 Але хтось може сказати: ―Як же щодо статуї, що 

показує Христа разп’ятого на хресті? Хіба не треба 

нам мати це зображення в наших місцях поклонін- 

ня?‖ Ісус не був розпятий на хресті. Закон Божий 

передбачав, щоб проклятий грішник був повішений 

на дереві. Католицькі священники це знають, тому 

що про це говориться в їх Біблії (дивись Версія Дуя 

– Галат.3:13), (5 Мойс.21:22 ,23). Ісус помер замість 

грішника, а тому як грішник, хоча Він був святий, 

чистий і непорочний, і смерть Його відповідала ви-

могам закону Божого, а отже Його смерть повинна 

була наступити через прибиття до дерева, й факти 

показують, що Він був прибитий до дерева. ―Хрис- 

тос викупив нас од клятьби закону, ставшись для 

нас клятьбою (проклятим), – (писано бо: Проклят 

всяк, хто висить на дереві)‖ ‒ Галат 3:13.  

 Дерев’яні хрести і киоти вживалися в релігійних 

церемоніях у поган задовго до народження і смерті 

―чоловіка Ісуса Христа‖. Церемонії і поклоніння у 

зв’язку з хрестом запозичені католицькою системою 

у поган. Відомий авторитет говорить: ―Хресту по-

клонялись у поганських келтів за довгий час до 
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народження і смерті Христа. Цей факт, говорить 

Моріс, надзвичайно знаменний і цілком достовір- 

ний, є той, що друїди в своїх священних гаях виби-

рали найбільш стрункі і красиві дерева і поклоня-

лися їм, як символам своїх божеств. При цьому во-

ни зрубували гілки по боках і прикріплювали дві 

більш грубші гілки у верхній частині дерева таким 

чином, що гілки ці розпростерались по обидва боки 

подібно до розпростертих рук чоловіка, і тоді дерево 

разом зі своїм стовбуром, що нагадував тіло чоло- 

віка, мало вигляд величезного хреста. На корі дере-

ва в різних місцях було вирізане грецьке слово 

―Тау‖. Хресту поклонялися в Мексиці століттями 

до того часу, як римо католицькі місіонери прийш-

ли туди. Там споруджені були величезні камені у 

вигляді хреста, можливо на честь бога дощу. Цей 

хрест, поклоніння якому було широко розповсюд-

жено і який вважався за священний символ, без 

сумніву був емблемою Вавилонського мессії Вакса, 

бо Вакс був зображений з головною пов'язкою, на 

якій був ряд хрестів. Цей символ Вавилонського бо-

га служить до цих пір предметом поклоніння в об-

ширних і пустинних долинах Татарії, де переважає 

Буддизм‖ – ―Два Вавилона‖, стор. 199.   

―Поклоніння образам і статуям Будди і його мо-

щам складає головний обряд цієї релігії ... Цент- 

ральне місце поклоніння в Буддійському храмі, що 

близько нагадує вівтар в римо католицькій церкві, 

є статуя Будди або кіот з його мощами.  
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Форма релігійного поклоніння містить багато 

пунктів, як наприклад, (поклоніння мощам, відк- 

рита сповідь, чотки, хресні ходи і інше), вражаюче 

нагадує обрядності римо католицької церкви, при-

чому відмінність тільки в назвах і толкуваннях... В 

місці свого виникнення, в Індії, Буддизм піддавався 

гонінням довгий час і в кінці кінців був вигнаний 

звідти після того, як він там процвітав близько 

дванадцяти століть. Час приняття Буддизму інши- 

ми країнами в точності встановити трудно, як вза- 

галі дані ранньої історії‖ – Мак Клінток і Стронг 

―Енциклопедія‖, том 1-й, стор. 907-910. 

Поклонятися перед зображенням у вигляді хреста 

противиться слові Божому і є порушення Його за-

кону, вище приведеного, і в цьому полягає ще по-

дальший доказ тому, що католицька церковна 

організація не є церква Божа. Яка є основа для того, 

щоб возносити публічно молитви перед образом 

Христа і показувати при цьому, ніби вони моляться 

Ісусу, коли Він в повноті життя знаходиться в небі? 

Повчаючи своїх послідовників як вони мають мо-

литися, Ісус сказав: ―Ти ж, коли молишся, увійди в 

хатину твою та, зачинивши двері, помолись Отцю 

твоєму потай; і Отець твій, що бачить потаємне, 

віддасть тобі прилюдно. Як же молитесь, то не вжи-

вайте марних повторень, як погане, бо вони ду-   

мають, що в многослов’ї своєму будуть почуті‖ 

(Мат. 6:6,7).  
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Потім Ісус дав їм зразок молитви, (стих 9–13). Од-

нак гієрархія не бажає, щоб простий народ дотри-

мувався цього. 

 Послідовники Ісуса Христа, які належать до 

церкви Божої, моляться Богу іменем Ісуса Христа, 

голови і Господа свого, як це сказано Господом ро-

бити (Мат. 6:9; Йоана 14: 13,14). ―Коли пробувати-

мете в мені, а слова мої пробуватимуть в вас, то, чо-

го схочете, проситимете, і станеться вам‖ (Йоана 

15:7). Молитися при помочи чоток або перед образ-

ами і статуями є поклоніння ложне. Богу угодні є ті, 

які ―поклоняються Йому в дусі і в правді‖ (Йоана 

4:23,24). Релігіоністи є вороги Божі, тому що вони 

мають поверхові форми поклоніння і роблять виг- 

ляд, ніби то вони поклоняються Богу, але на ділі у 

них немає правдивої посвяти до Бога і царства Йо-

го. Те, що тут говориться, не має на меті нападати 

на кого небудь з людей, але є тільки виклад віднос- 

но диявольської системи, витвореної і практико- 

ваної ворогами Божими, котрою зневажається ім’я 

Бога і спричиняється велика шкода людям.  

Вище викладене свідоцтво доводить в кінцевому 

виді, що релігія є громадське шкідництво, і що го- 

ловні серед цих шкідників є ті, які становлять римо 

католицьку гієрархію, які грабують людей, вима-

нюючи у них гроші, і лишають людей їх свободи 

думки, мови і дій, і піддають небезпеці їх життя.  

Проти таких обманщиків Бог говорить слідуючі 

слова: ―Безбожний робить роботу брехливу‖  
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(Прип.11:18). Ці безбожники є ті, котрим колись бу-

ла дана ласка Божа, або вони були поставлені в 

стан, в якому вони мали можливість знати слово 

Боже, але які потім вживали набуті ними знання 

для самолюбної або грошової користи. Оскільки 

нині світ Сатани досяг свого вершка, то настав час, 

коли людям дається можливість пізнати правду і 

рішити, чи бажають вони слідувати за своїми злими 

ворогами, чи ж бажають бути послушні великому 

Богу вселенної. 

Народ ізраїльський користувався милістю Бога 

тому, що вони були Його завітуючим народом, од-

нак народ цей покинув повеління Божі і духовенст-

во научало їх релігії, а не приказам Божим. Подібно 

до цього вскорі після смерті апостолів Ісуса Христа, 

ті люди, які придбали знання про заміри Божі, по 

милості Його, отримали деяке пізнання правди. У 

той час сталося, що самолюбні люди в цій ор- 

ганізації відвернулись від повелінь Божих і навчали 

наук людських, тобто того, що тепер називається 

―християнська релігія‖, якої тепер дотримуються 

народи так званого ―християнства‖. Серед таких 

релігійних організацій і під їх властю, особливо ж 

серед католицької організації, знаходиться велике 

число людей, які бажають пізнати Бога і служити 

Йому у вірності, і цим людям Бог тепер дає таку 

можливість. Устами свого пророка, Єгова предска-

зав ті обставини, котрі тепер існують і запис про це 

знаходиться в католицькій версії Біблії ―Дуя‖, 
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і часть цього запису говорить: ―Бо між людьми 

моїми знаходяться безбожні люди; котрі сторожу-

ють як птахолови, наставляючи сіти і пастки, щоб 

зловити людей‖ (Ерем. 5:26, по версії ―Дуя‖). Цими 

словами Господь головно описує римо католицьку  

гієрархію ―судівництва‖, яка управляє священника- 

ми нижчого чину і ―католицькою людністю‖. Ця 

гієрархія стверджує, що вона є народ Божий. Чесні 

люди, що знаходяться під властю гієрархії тепер 

мусять почути правду для того, щоб вони могли 

втекти з цієї злої і безбожної організації і знайти 

прибіжище в Ісуса Христа, який є голова організації 

Єгови. Тому Єгова дбає про те, щоб всі ці люди доб- 

рої волі, котрі бажають пізнати і покорятися Йому, 

дістали можливість почути правду. 

 Описуючи далі цих самолюбних, високомірних, 

хвалькуватих і жорстоких священників, які є 

шкідниками в організації (або домі) , в котрім вони 

правлять Господь говорить: ― Се ж беззаконня ваші 

відхилили те, се ваші гріхи відняли вам те добро. Бо 

між людьми моїми знаходяться безбожні люди; 

котрі сторожують як птахолови, наставляючи сіти і 

пастки, щоб зловити людей. Як клітка, повна 

птиць, так повно в їх домівках обмана; через те і 

поробились вони великими й заможними. Потовс-

тіли й погрубшали, а в лихому попереступали всяку 

міру; не розбирають справ вдови і справ сироти; а 

справедливому ділу вбогих не помагають на суді‖ – 

Ерем. 5:25-28, згідно версії Дуя. 
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Римо католицька гієрархія має ―доми‖ по всій зе-

млі, в яких вона чинить лож і обман виконуючи 

своє шкідництво, і тим самим багато легковірних, 

чесних і щирих людей спонукуются жертвувати ве-

ликі суми грошей, котрими ця організація надзви-

чайно збогатилась. Ці гроші виманюються у людей 

іменем Бога. Окрім цих чесних і щирих людей доб-

рої волі, які знаходяться під властю католицької 

організації, є ще мільйони інших людей, стверд-  

жуючих, що вони християни, але які не є христия-

нами, і які користуються своєю релігією для само-

любних цілей. До них належать священники і другі 

шкідники і предсказателі того, що буде. Ці люди 

вдаються до того, що не можна інакше назвати, як 

страшний цинізм і богохульство, а тому Бог продов-

жує, говорячи їм: ―Чи не покараю ж я за таке, гово-

рить Господь, і не помститься душа моя на такому 

народові, як сей? Чудні й страшні річі діються в сій 

землі: Пророки пророкують лож, сьвященники за їх 

підмогою управляють, а люд мій (ті, які видають 

себе за народ Його, і які вдаються до релійних діл з 

користолюбною ціллю) любить се. Що ж ви чини-

тимете після цього?‖ – Ерем. 5:29-31 – згідно версії 

Дуя.   

 Римо католицька гієрархія говорить людям, щоб 

вони не читали Біблію; а головно так званій като-

лицькій людності. Ясно, що це робиться з тією 

ціллю, щоб тримати людей в незнанні. Для всіх чес-

них людей на землі тепер має бути цілком ясно,  
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що римо католицька організація є організація по- 

літична і релігійна, яка робить ці діла самолюбно, 

якими зневажається ім’я Всемогучого Бога; що во-

на ложно і з обманом представляє і тлумачить Його 

людям і займається громадським шкідництвом 

іменем Христа, тому є найбільшим ворогом Бога і 

чоловіка. Уважно розгляньмо слідуючі святі Пи-

сання на підтвердження того, що Всемогучий Бог 

предсказує з точністю ці обставини в даний час, по-

казуючи, що римо католицька гієрархія є самолюб-

на диявольська організація, яка ділає під виглядом 

так званої ―християнської релігії‖, чим вводить в 

оману людей, і прикладає розпучливі змагання для 

захоплення контрольної влади над всіма народами 

землі в цілях задоволення своїх самолюбних і влас- 

толюбних бажань. 
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―ПІСНЯ БЛУДНИЦІ‖ 

 
―Возьми арфу, ходи по місті, ти, забута блуднице! 

Пригравай гарно, висьпівуй багато пісень, щоб тебе собі 

пригадали!‖ – Іса. 23:16, Дуя. 

 

АПИСАНО в святому Писанні: ―Звісні од ві-

ку Богові всі діла Його‖ (Дії ап. 15:18). Це   

неодмінно означає, що від часу початку злого світу 

над яким Сатана був і є невидимим правителем, Бог 

Єгова точно знав, що має відбутися і Він записав це 

наперед, який то запис є під назвою ―Боже пророцт-

во, записане святими старинними мужами так, як 

їм диктував Бог‖ (2Петра 1:20, 21). Нема ніякої гра-

ниці Божому провидінню і силі, і звичайно, Він міг 

написати пророцтво точно так, як воно мало спов-

нитися. Сатана кинув виклик в лице Богу, і цей ви-

клик був прийнятий (Йова 2:1–7), а тому Бог від 

початку замірив те, що повинно було перейти в Йо-

го назначеному часі, і Він звелів написати і своїм 

пророцтві слідуючі слова: ―Я бо сказав–і доведу се 

до кінця; призначив–і здійсню‖ (Іса. 46:11). Для 

цього Бог повелів, щоб Його вибрані люди, ізраїль-

тяни, і ті, котрі мали справу з тими людьми, зроби-

ли певні образи, котрі предсказували або передба-

чали те, що мало відбутися в будуччині. Бог звелів 

своїм вірним пророкам записати це, записуючи в 

символічній або в закритій мові те, що має відбути-

ся в будуччині. Все пророцтво продиктоване Богом 

Єговою і написане таким чином,  

Н 
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що жодні сотворіння, ані навіть пророки, котрі його 

писали, не могли зрозуміти його значіння, аж поки 

Бог у своїм часі не зробить його значіння ясним.  

Вірне виконання Божого заміру, так як він є запи-

саний в пророцтвах, принесе спасення всім людям, 

які залишаться вірно на стороні Бога Єгови, і зат- 

римають свою невинність до Нього, і таким чином 

вони братимуть участь в доказі того, що Сатана є 

брехун. В доказ того, що пророки і інші не розуміли 

та не могли розуміти до назначеного часу, є написа-

но: ―Про се ж то спасення розвідували і допитува-

лись пророки, що про вашу благодать пророкували, 

дознаючись, якого або котрого часу являв у них дух 

Христів, поперед свідкуючи про Христові страсті і 

про славу, що після них, …на що бажають ангели 

дивитись‖ – 1Петра 1:10–12.  

З приходом кінця світу Сатани, і коли його прав-

ління без перешкоди було перерване, прийшов час 

для відкриття цих пророцтв. Цей прихід взяв місце 

в часі другого приходу Ісуса Христа, Праведного 

Правителя, котрий прийшов до храму Божого, і че-

рез котрого Бог відкриває значіння своїх пророцтв, 

щоб ті, хто любить і служить Йому, могли їх зрозу-

міти. На протязі століть більша часть Біблії була 

загадкою для всіх осіб, хоч духовенство приписува-

ло собі, що воно єдине має власть розуміти і тлума-

чити її. Цілком очевидним є те, що духовенство те-

пер не має розуміння пророцтв, тому що їх серця 

віддалені від Господа. Але тепер пророцтва  
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можуть розуміти ті, котрі дійсно люблять і служать 

Богу, з тієї причини, що прийшов назначений Богом 

час, щоб вони зрозуміли їх: ―Усе ж се прикладами 

сталося їм, прописано ж на науку нашу, на котрих 

конець віку прийшов‖ – 1Кор. 10:11.  

Здійснюючи свою найвищу волю, Бог звелів своїм 

пророкам, котрі були вірними і правдивими людь-

ми, написати пророцтво: ―Бо ніколи із волі чолові-

ка не виповідано пророцтво, а промовляли люди 

Божі, проваджені Духом святим‖ (2Петра 1:21, 

А.П.В.).  

Через своїх пророків Ісаію, Езекиїла, Єремію і ін-

ших Бог предсказав, що на землі повстане велика 

релігійна організація, котра фальшиво заявляє себе 

представителькою Бога на землі, але яка в дійснос-

ти була і є найгіршим видимим ворогом Бога; і що 

ця зазначена релігійна організація є і довгий час 

була знарядом великого ворога Сатани, яку він ви-

користовував і використовує, щоб спокусити і ввес-

ти в оману людей та відвернути їх від Бога, а також, 

щоб зневажити Боже святе ім’я. Через тих самих 

пророків Бог предсказав спосіб, при помочи котро-

го та велика релігійна організація буде здійснювати 

свою роботу шкідництва і богохульства, і який буде 

її кінець. В даній конкретній точці звертається ува-

га на двадцять третій розділ пророцтва Ісаії, розг-

ляд якого відкриє ту злу і зводничу релігійну орга-

нізацію, яка спокушала людей протягом довгого 

періоду часу рабувала їх, позбавляючи їх грошей 
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і щастя. Це було б добре уважно прочитати в Біблії 

двадцять третій розділ Ісаії, і розглянути його в 

зв’язку з тим, що послідує далі. 

Єгова, в пророцтві, описаний, як великий Отець 

або Життєдатель, і Його організація на землі нази-

вається ―Сион‖; і ця організація є ―матір’ю‖ дітей 

Божих, котрі затримають свою невинність до Ньо-

го: ―Діти твої навчатиме сам Господь, і великий 

мир і гаразд буде проміж синами твоїми‖ (Іса. 

54:13). Сион, під символом доброї ―жінки‖, знахо-

диться в всесвітній організації Бога (Іса. 54:1–12). 

Головна або найвища часть Божої організації є ―дім 

синів‖, головою котрих є Ісус Христос – Жид. 3:6.  

 Сатана, великий противник, також має організа-

цію, яка є цілковито лукава, і вічно противиться 

Богу, зневажає Його ім’я, котра є позначена під си-

мволом злої жінки або ―блудниці‖. Організація Са-

тани також є під назвою ―Вавилон‖. ―Жінка‖ Дия-

вола або організація, під назвою ―Вавилон‖, ―стара 

блудниця‖ або ―перелюбниця‖, породжує всіх тих, 

хто противиться Богу, і по тій причині, всі її потом-

ки названі ―дітьми Диявола‖ і блудниці (Йоана 8: 

44). ―А жінка зодягнена в багряницю і кармазин, і 

озолочена золотом, дорогим камінням, і перлами, а 

в неї золота чаша в руці її, повна гидоти і нечистоти 

блудодіяння її, а на чолі її ім’я її написане: ТАЙНА: 

ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТИ БЛУДНИЦЯМ І ГИ- 

ДОТАМ ЗЕМЛІ. І бачив я, що жінка пяна від 
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крові святих, і від крові свідків Ісусових; і я диву-

вався, бачивши її, дивом великим‖ – Одкр. 17:4–6. 

Тому всі організації на землі, котрі противляться 

Богу і Його царству властиво носять ім’я ―Вави-

лон‖ і ―блудниця‖, та ці імена головно відносяться 

до провідничої релігійної організації, римо като-   

лицької церкви, котра заявляє, що є матір’ю так 

званої ―християнської релігії‖. Ця могуча релігійна 

організація, котра предсказана в святому Писанні, 

використовує спосіб блудниці, щоб спокусити полі-

тиків і комерційних торговців й інших і заманити їх 

в свої руки, щоб вони підпали під її облудні чари. У 

святому Писанні, ця організація є уподібнена до 

―чужої жінки‖, ―яка лестить своїми словами‖, та 

котра спокушає легковірних осіб, які не розуміють, 

що піддаються її впливу (Прип. 7:5–18). У пророцт-

вах ―блудниця‖, або релігійна організація зображу-

ється як та, яка прикрашає себе незвичним і показ-

ним вбранням, особливими капелюхами, мережи-

вом й шовковими спідницями, і іншими незвични-

ми прикрасами, вона представлена як та, яка про-

гулюється і вдається до співу спокусливих пісень, 

щоб заманити інших у свої сіти, щоб вона могла 

приймати особисту похвалу і лестощі від людей, і в 

той же час пожинати матеріальну користь. 

Пророцтво Ісаії, яке тут розглядається, викриває 

велику релігійну організацію, котра діє на землі; і 

починаючи з четвертого століття і аж до 1848 року 

(по Христі), та релігійна організація отримала  
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велику комерційну силу і зайняла видатне місце се-

ред тимчасової власти землі. Вона була на певний 

час позбавлена її тимчасової власти і вона втратила 

свій авторитет, а далі пророцтво розкриває, що во-

на ходить одягнена в одежу блудниці, і поводиться 

як блудниця, співаючи спокусливих пісень, подібно 

до блудниці, якими вона надіється і ожидає, повер-

нути знов свою світську власть і вплив серед наро-

дів землі; і пророцтво показує, що вона буде мати 

успіх на якийсь час. Тоді, коли вона досягне вершка 

своєї слави, вона хвалькувато скаже: ―Тепер я маю 

―мир і безпеку‖; мені нічого не потрібно‖. Ця хва-

лькувата заява завершиться цілковитим знищен-

ням цієї злої системи, і це знищення виконається    

рукою Бога Єгови через Ісуса Христа. Це велике 

пророцтво тепер знаходиться на дорозі сповнення, і 

коли ми поставимо пророцтво побіч з добре знани-

ми фізичними фактами, то кожен, хто любить Бога і 

служить Йому може зрозуміти пророцтво і буде вив- 

чати його з великим інтересом. 

―Блудниця‖ значить жінка, яка чинить перелюб 

або розпусту без розбору. У єврейській мові це слово 

відносилося до духових річей, інакше сказати, обі-

гатися за ідолами, поповняючи ідолопоклонство, і 

через те відійти від правдивого почитання Бога 

Єгови, і займатися релігією або почитанням різних 

ложних богів, всі які стараються відвернути людей 

від Бога і Христа. Ця часть пророцтва, яка розгля 
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дається тут, головно відноситься до Тира; котре то 

ім’я є вжите символічно.  

Сатана, Диявол, у пророцтві є названий ―царем 

Тирським ‖(або Тиру) (Езек. 28:12). Видимий пра-

витель міста носив титул, як зазначено в святому 

Писанні, ―князь Тиру‖ (Езек. 28:2 А.П.В.). Сатана 

збунтувався проти Єгови і через се відпав від прав-

дивої віри в Бога, щоби він, Сатана, міг торгувати 

родом людським. Для сієї  цілі Сатана ужив релігію, 

як вище зазначено. Сатана зачав упроваджувати 

ложні науки відносно Бога Єгови, отже релігійну 

лож; і се становить головний товар торговлі усіх 

релігій. Такі ложні науки були висказані на підс- 

таві слова й власти Диявола, а не на підставі власти 

слова Бога Єгови. Сатана представив свою ложну 

науку Єві, кажучи: ―Ні бо, не помрете. А се Бог (як 

се ти, ,Єво, називаєш його) знає, що скоро попоїсте з 

нього, відкриються вам очі, і будете як боги, знаючі 

добре і лукаве‖ –1 Мойс. 3: 4, 5. 

 Єва бажала релігії, і Диявол постарався, що її ба-

жання сповнилися. Вона бажала, щоби вона й Адам 

були могучі ―як боги‖, а не лише були обмежені до 

знання слова Бога Єгови. Вона бажала мати ―відк-

риті очі‖, щоб знати добре і лихе. Правдиве покло-

ніння Богу в послушенстві до Нього, здавалося за-

надто великим, і ніби дуже обмежувало волю Адама 

і Єви. Єсли б вони були ―богами‖, то не були б 

поневолені, але були б вільні й не підлягали б ―ви-

щим властям‖. Тоді вони могли б робити те, 
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що їм здавалось бути правдивим в їх власних очах, 

зробити побратимство між ―добрим а лихим‖. Це 

було перше представлення релігії перед людство. 

Ось так Сатана, ―Тирський цар‖, сотворив і уживав 

релігію яко средство, щоби дістати контролю й тор-

гувати родом людським. Тим то Бог сказав до Дия-

вола, ―Тирського царя‖: ―Через розлоге купецтво 

твоє сповнилось внутро твоє неправедностю, і ти 

согрішив. Тим то скинув я тебе, як нечистого, з Бо- 

жої гори, вигнав тебе, ти херувиме осяйний, з посе-

ред огнистого каміння. Високо неслось твоє серце 

задля пишности твоєї, через гординю стратив єси 

мудрість твою; за те ж я звалю тебе на землю, оддам 

тебе царям, щоб поругались над тобою‖ (Езек. 28: 

16, 17). Практиковання релігії взяло свій почин від 

Адама й Єви. Цим вони виразили своє самолюбне 

бажання посідати те, чого їх Сотворитель не дав їм. 

Ціль Диявола в запровадженню релігії була, щоби 

відвернути посвяту чоловіка від Бога; і це стано-

вить безперечний доказ, що Диявол є творцем і от-

цем усіх релігій. 

Адамів син Авель ніколи не був релігіоністом, бо 

він був вповні послушний і отримав признання Бо-

га Творця. У почині діти Адама не були торговель-

ними. Аж Каїн зачав практикувати релігію, при-

нявши форму почитання, але без віри в Бога. Він не 

мав любови до Бога, ані правдивого почитання до 

Бога. Він приніс Богу жертву, котра то жертва не 

була перед Богом угодна. Каїнові не поводилось  
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добре і Єгова сказав до нього: ―Гріх чигає в порозі‖ 

(1 Мойс. 4:3–7). Тоді наступив великий злочин 

убивства, поповнений Каїном, і до чого він був спо-

нуканий релігією. Від тоді убивство й релігія йшли 

рука в руку. Ніколи не було такої війни, щоб релі- 

гіоністи не старались благословити воюючі чинни-

ки. 

Політика і комерція або торговля скоро розвива-

лися при помочи релігії, задля самолюбної наживи. 

Каїн збудував місто і назвав його ім’ям свого сина 

Геноха, що значить ―посвячений (для самолюбст-

ва)‖. Пізніше правнук Каїна стався учителем ―всіх 

тих, що кують мідь і залізо‖, з чого роблено торгов-

лю для воєнних цілей (1 Мойс. 4: 8–22). 3 огляду на 

релігійні практиковання на зневагу Бога Єгови, рід 

людський страшенно зіпсувався. Згодом прийшов 

потоп і знищив усіх тих, що практикували релігію. 

Ной і його дім осталися правдивими Богу Єгові, і 

вони єдині пережили той великий потоп. Ной був 

―проповідником правди‖, але ніколи реліґіоністом – 

2 Петра 2:5. 

В послушенстві до Божих приказів, Ной і його си-

ни зараз по потопі зачали ―намножуватись і залюд-

нювати землю‖ (1 Мойс: 9:1). Вскорі по потопі релі-  

гія знов виринула наперед. Нимрод, праправнук 

Ноя, стався видимим релігійним провідником, і ―ве- 

ликим ловцем перед Господом‖. Це було практико-

вання релігії, тому що Нимрод, сотворіння, був по-

ставлений ―перед‖ або вище чим Бог, Сотворитель,  
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і це було релігією для всіх поклонників і попирачів 

Нимрода. Ціль цього була відвернути сотворіння 

від Єгови. З Нимродом релігія зачалась практику-

вати по потопі. Опісля іще була ужита політика, і 

тоді зачалось релігійно–політичне правління Ним-

рода. ―Царюваннє ж його (політичне) розпростер-

лось на Бабілон‖. Вскорі потім розвинулась торгов-

ля, свідоцтвом чого є, що Нимрод і його сини буду-

вали міста і збирали много людей, між котрими 

провадилась торговля – 1 Мойс. 10:8–12. 

Будовання містів і вежи вавилонської було спону-

кане через релігію, як це ясно показано мовою бу- 

дівничих. ―Нумо споруджувати місто із баштою, 

щоб її верх був до небес, і зробімо собі пам’ять, щоб 

не розпорошитись нам по всій землі‖ (1 Мойс. 11:4). 

Бабель, Бабіль і Вавилон, означають одну і ту саму 

річ (1 Мойс. 10:10 замітка), і від початку представ-

ляли релігію, політику й торговлю, маючи на цілі 

відвернути людей від Бога, і опрокинути Його запо- 

віди. Ім’я Нимрод значить бунтівничий володар. 

Він назвав перше своє політичне царство Бабель, 

що означувало для нього й його послідувателів ―во-

рота до бога‖; отже релігія. Супроти релігійного за- 

міру тієї організації, Всемогучий Бог перешкодив їй 

через помішання язиків, і тепер те єврейське слово 

Бабель значить ―замішання‖. Релігії завжди прино-

сили замішання для людей. Слово ―Вавилон‖ зна-

чить те саме, що ―Бабель‖. Божок, якому поклоня-

лися ті люди, був ―Бель‖ або ―Баал‖,  
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що значить Диявол, захланний. (Гл. Пророцтво, 

сторона 127, 128, і писання там наведені.) Це стано-

вить дальший доказ, що релігія є витвір Диявола. 

Політика і торговля, додана до релігії, становлять 

первотини організації Сатани. Бог Єгова через сво-

го пророка Езекиїла називає Вавилон як ―купецьке 

місто‖, і ―крамарська земля‖ – Езек. 17:4,12. 

Цей факт, що Єгова назвав Сатану Диявола ―Тир-

ським царем‖ і сказав до Диявола, ―через розлоге 

купецтво твоє сповнилось внутро твоє неправедніс-

тю‖, становить безперечний доказ, що місто Тир 

стояло, яко символ організації Диявола, котра скла- 

дається з релігії (головний первень або звязь), полі-

тики, і крамарства або торговлі. Всі сі річи були на-

перед записані у слові Божім для потіхи і помочи 

для тих людей на землі, що люблять і служать Богу 

Єгові після Його заповідей. 

Тепер щодо Біблійних повисших текстів відносно 

―блудниці‖: Котра релігійна система точно пасує 

пророцтвам, які є записані у слові Божім? Є лише 

одна відповідь, тобто, церковна католицька органі-

зація. Це є релігійна організація. Вона називає себе 

матір’ю так званих ―християнських релігій‖. Всі 

інші релігійні організації, що називають себе ―хрис-

тиянськими релігіями‖, є потомками римо католи-

цької організації, і тому ці становлять часть Вави-

лону. Ніхто навіть не буде старатися заперечити 

факт, що всі так звані ―християнські релігії‖ мають 

звязь із католицькою церковною організацією.  
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Римо католицькою організацією управляє гієрархія, 

і ця організація бере участь у всіх політичних спра-

вах всіх народів землі. Римо католицька церква, це 

також велика торговельна організація. Вона міс-

тить у собі всі первотини релігійних організацій, 

котрі зачались з Нимродом і котрих отець є Диявол. 

Це не значить, що всі люди під пануванням римо 

католицької організації, або котрі попирають її, є 

добровільними слугами Диявола. Велике число ка-

толиків були зведені й страшенно ошукані. Міліони 

людей, що тримаються католицької церкви або ор-

ганізації, окрім духовенства, є названі ―католиць-

кою людністю‖. Велике число сих людей є щирі, і 

здається се є воля Господа тепер, щоб дати їм нагоду 

побачити правду, і стати на сторону Бога і правед-

ности. Ніхто не повинен звідси виражати злу волю 

проти таких одиниць або осіб. Ціль сього видавниц-

тва є, щоби відкрити зводництво Диявола, щоби 

чесні й щирі люди могли утекти з його пазурів і 

знайти дорогу до життя й щастя. 

Пророцтво про Тир відноситься до римо като- 

лицької релігійної системи. Сидон, будучи сусіднім 

містом представляє інші релігії, які здружені і спів-

ділають з римо католицькою організацією. Вираз 

―християнство‖ відноситься до тих країв або наро- 

дів, де практикується так звана ―християнска релі- 

гія‖. Всі так звані ―християнські‖ релігії властиво 

взяли своє ім’я від матери блудниці, і через це вира-

зи Вавилон і Тир відносяться до країв,  
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так званих ―християнством‖. Сидон, будучи збудо-

ваний перед Тиром, представляє инші релігії, які 

існували перед розпочаттям римо католицької, і 

котрі співділають із римо католицькою органі- 

зацією. Із сим вступним словом приступаємо до роз-

бирання пророцтва, яке знаходиться в 23-тій голові 

пророка Ісаії; і хто дійсно любить Бога, той пильно 

буде слідити за сією студією, і сподіємось, що він 

скористає много. Єсли в ріжних місцях знайдете по-

вторення чогось, то се тому, щоби зробити натиск. 

 

ТЯГАР 

 

Пророцтво 23-тої голови Ісаії починається слова-

ми ―Тягар Тиру‖. Це значить, що старинний Тир 

мав нести щось тяжкого і представляв, що новочас-

чий Тир має нести ще більший тягар. Це пророцтво 

відноситься в меньшій мірі до старинного Тиру, а в 

далеко більшій мірі до римо католицької релігійної 

системи, на котрій то системі те пророцтво цілком 

сповняється. Бог має свій власний спосіб заховати 

значіння пророцтва аж у своїм часі відкриває його 

тим, що люблять Його. Часто здається, що пророц-

тво є написано в противнім порядку, тобто те, що 

мало б бути повним сповненням пророцтва, яв- 

ляється найперше, а те, що відноситься до першого 

сповнення, являється в Божественній історії пізні- 

ше. Тут здається буде на місці застановитися над 

історичними фактами, як це про них записано  
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в Біблії, і які відносяться до старинного Тиру і со-

юзних міст. Сидон був у дуже близькім звязі з ста-

ринним Тиром. Зараз по потопі люди будували 

міста і називали їх іменами своїх синів, як се пока-

занов 1 Мойс. 10:1-6, 8,15-19. 

Святі Писання показують, що Нимрод був пра-

стриєм Зидонянів і також Тринянів. Обидва ці міста 

практикували релігію, засновану Дияволом. Напи-

сано є: ―Астарті, божищеві Сидонському‖ (1 Цар. 

11:5); і також ―богам Сидонським‖ (Суд. 10:6) Ре- 

лігія сидонська мала свій почин від будування вежі 

Бабель – 1Мойс. 10:10,19; 11:1–9. 

Тир був збудований потомками Канаана, прокля-

того. (1 Мойс. 9:25). ―Тир‖ або по єврейськи ―Цор‖ 

значить ―скала‖. Те місто було збудоване на ска- 

листій виспі, недалеко головного краю Фонеції. Во-

но сталось світовим портовим центром торговлі, 

або руху на морі. Без сумніву Диявол вибрав се міс- 

це, скалу, на котрім він збудував Тир, яко наругу 

або наслідування володіючої організації Бога Єгови, 

що була збудована на скалі, Ісусі Христі, взятого з 

Єгової всесвітної організації, котрої самий Єгова є 

великою Скалою – Дан. 2:34,45. 

Перша згадка про Тир знаходиться в книзі Ісуса 

Навина 19:29, де його названо ―утвердженим горо-

дом‖. Він знаходився в призначеній части землі для 

покоління Ассурового з роду Ізраїля (Ісуса Нав. 

19:24–31). Обидва, Сидон і Тир утримували релігій 

ні святині, де вони практикували диявольську 
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релігію, й де вони побуджували демонів–богів бла-

гословити їх торговлю (Йоіла 3:4,5). Диявол був не-

видимим ―царем Тирським‖, і духовим отцем ви-

димого володаря старинного міста, котре то місто 

було під управою представителя Диявола. Той 

представитель називався ―князем Тирським‖ (Езек. 

28:2,12). Завважте, що ―князь Тирський‖ сказав: ―Я 

наче Бог, я засів собі, неначе на Божому престолі, в 

самому серці моря (отже, бог моря)!‖ Також зав-

важте, що Єгова сказав до нього: ―Ти тілько люди-

на, а не Бог‖ – Езек. 28:2. 

Диявол сказав до себе: ―Рівнею тому зроблюсь, що 

Всевишнім зветься‖ (Іса. 14:13,14); і так він заявив 

себе бути рівним Всемогучому Богу Єгові. Сатана, 

Диявол, є названий у святому Писанні ―богом сього 

світа‖ (2Кор. 4:4), тобто, невидимим духовим воло-

дарем. Отже ―князь Тирський‖ пророчо представ-

ляв видимого представителя Диявола, котрий 

називає себе богом. Таку позицію привлащує собі 

голова римо католицької релігійної організації. Па-

па римський, або римо католицької організації, є 

назначений гієрархією як бог, як се зазначено в 

історії. Римо католицький авторітет, Еклизиястич-

ний Словар фараріса, каже: ―Папа є такої поваги і 

величности, що він не лише чоловік, але неначе 

Бог, і заступник Бога... Отже папа вкоронований 

трикратньою короною, як цар неба, землі й пекла.... 

Щоб то папа не робив, то це виходить неначе з уст 

Бога.... Папа є неначе Богом на землі, 
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єдиним князем з вірних Христових,... Папа часом 

може протиділати Божому законі‖. 

Завважте, що хотяй римо католицька організація 

привлащує сю високу позицію для папи, то однак 

вона не зазначує котрого бога він є представителем 

на землі. Факт є, що він є представителем ―бога сьо-

го світа‖, котрий після святого Писання є Дияволом 

(2 Кор. 4:4). Певним є, що щирі одиниці із ―ка- 

толицької людности‖ не рівняли б добровільно 

сотворіння з Єговою, Всемогучим Богом. Вони були 

ошукані і введені в оману заявами гієрархії. 

Диявол спричинив, що люди стали дуже забобонні 

або релігійні. Павло був стрінувся із жителями Ати- 

нів, котрі практикували диявольську релігію з нес- 

відомости, і покланялися Дияволові. До них Павло 

сказав: ―Мужі Атиняне, по всьому виджу, що ви 

вельми релігійні (Дії ап. 17:22–29 А.П.В.). В іншім 

перекладі сей текст так звучить: ―По всьому виджу, 

що ви вельми святкуєте демонів (Ротердам). ―Мужі 

Атиняне, по всьому виджу, що під кождим зглядом 

ви вельми релігійні‖ (Веймот). Це становить даль-

ший доказ, що релігія походить від Диявола і точно 

противиться приказові Всемогучого Бога. ―Чоловік 

беззаконня‖ практикує релігію і ділає проти при- 

казів Божих. ―Чоловік беззаконня, син погибелі, 

противиться і несеться вище всякого званого Бога 

або шановища, так що засяде як Бог у храмі Божо-

му, показуючи себе, що він єсть Бог. Котрого (безза-

конника) прихід, сатаниною силою,  
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буде з усякою потугою і ознаками й чудесами ома-

ни, і з усяким підступом неправди в тих, що поги-

бають, бо любови правди не прийняли (а релігію, 

яка противиться правді), щоб спастися їм. І за се 

пішле їм Бог орудуваннє підступу, щоб вони 

вірували брехні (релігійному наученню)‖ (2 Сол. 

2:3, 4, 9–11). Ся громада людей, що становить ―чо- 

ловіка беззаконня‖, вповає на научення людські або 

перекази, які уневажнюють слово Боже (дивись сто- 

рінку 303–305). 

Старинний Тир, як показує святе Писання, вдійс- 

ности контролював торговлею моря. ―Море‖ сим- 

волічно представляє людей, що двигають і попира-

ють диявольську релігійну організацію. Отже, Тир 

представляв торговельну релігію, тобто, релігійні 

науки, церемонії й забобони, які були вжиті для 

торговельних цілей і збогачення кількох, коштом 

простодушних людей, котрі є поневолені й під кон-  

тролею. І так повстала релігійна торговля з роду 

людського, запродання легковірних і простодушних 

людей фаховим політикерам і воєводам. Релігійний 

устрій під назвою римо католицька гієрархія приз- 

нає, що голова тієї організації є непомильний і ду-

ховно не може поповнити зла, однак практикує ре- 

лігію й релігійні церемонії для торговельної кори-

сти, матеріяльного богацтва й власти над людьми. 

Її піддані, тобто, ―католицька людність‖, мусять 

покланятися тому релігійному устрою, і в той самий 

час ті люди змушені давати або платити гроші  
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для підтримання того устрою. Зорганізоване ―хри-

стиянство‖, або так звана ―організована релігія‖, як 

загально треба розуміти, обнимає римо католицьку 

церкву, греко католицьку церкву, і протестанську 

церкву; але римо католицька організація приписує 

собі першенство, і що вона є матірю всіх так званих 

―християнських релігій‖, і що останні релігійні сис-  

теми є її дочки. Римо католицька гієрархія, воло- 

діюча власть ―християнської релігії‖, так званий 

новочасний ―князь Тирський‖, як це самі члени 

гієрархїї надають собі титул ―князі церкви‖. Отже 

новочасний Тир, це зорганізована релігія, видимі 

управителі людей під їх отцем невидимим волода-

рем, ―царем Тирським‖, котрим є Диявол. Ісус ви-

разно показав, що почитателі релігії є основані на 

переказах: ―Ви від отця Диявола, й хотіння отця ва- 

шого Диявола хочете робити. Той був душогубцем з 

почину; й в правді не встояв; бо нема правди в йо-

му. Коли говорить брехню, із свого говорить; бо він 

брехун і отець її‖ – Йоана 8:44. 

Сьогодні протестантизм є мертвий, оскільки це 

тичиться до протесту проти діл католицизму, а про-

тестанське духовенство, разом із жидівськими 

рабінами, йдуть за провідництвом римо католиць-  

кої організації й ділають в гармонії із нею. Всі такі 

практикують релігію, котрої Диявол є творцем. 

Старинний Тир ворогував проти Єрусалиму, Божої 

типічної організації. Новочасний Тир, се ворог і 

противник правдивого духового Єрусалиму, 
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Божих людей на землі – Езек. 26:2. 

 

―КОРАБЛІ‖ 

 

Каже Єгова через свого пророка: ―Ридайте, 

кораблі Тирські‖ (Іса. 23:1). Кораблі, се посудини, 

знаряди або прилади, які уживав старинний Тир 

для провадження торговлі на морю, і щоби поши-

рити свої посілости в сусідних краях для торговель-

них цілей. Рівно ж і його релігія була рознесена і 

поширена до інших місць на землі. Тарсис здається 

був один із кольоній старинного Тиру, де провади-

лась торговля. Тарсис знаходився в далекім краю 

Середземного моря проти Тиру, котрий то край те-

пер знаний як Іспанія. ―Тарсис торгував із тобою 

множеством усякого добра свого: срібло, золото, 

цинк й оливо привозили на ринок твій (Езек. 27: 

12). Його човни або кораблі розвозили товар для 

торговельних цілей. Яко хижий ворог Єрусалиму, 

Тир уживав своїх кораблів для торговлі невільни- 

ками: ―І що ж ви мені вчините, Тире й Сидоне та й 

ви, всі примежні филистії? Може ви схочете пом-

ститись на мені? Схочете відплатити мені? Та ж 

мені легко обернути таки зараз вашу відплату на 

голови ваші. Ви бо забирали срібло моє та золото 

моє й що дорогого було в мене, та й заносили в 

божниці ваші, ба й синів Юдиних і осадників 

Єрусалимських продавали ви Грекам, щоб запрото-

рити їх далеко від землі родинної‖ – Йоіла 3:4–6. 
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Пристосовуючи це пророцтво до новочасного Ти-

ру, організації римо католицької гієрархії, кораблі 

Тарсийські добре представляли підсвященників й 

підрядні організації, ділаючі під розпорядженням  

гієрархії, під назвою ―гієрархія судівництва‖. Підс- 

вященники або чини під гієрархією, як місіонери, 

єзуїти і інші, є післані по всіх частях землі через 

―гієрархію судівництва‖ виконувати пряму роботу 

між людьми, що вони називають ―місіонерською 

роботою‖, і сим чином провадити торговлю або 

крамарство й збирати гроші для підтримання гіє- 

рархії. Монахи, єзуїти, місіонери, священники, і тим 

подібні агенти, ділають під розпорядженням ―гіє- 

рархії судівництва‖, і такі символічно є представле-

ні через ―моряків‖ на морю, а мудрі люди є керма-

ничами, котрі керують рухом цих символічних ко-

раблів: ―Осадники Сидонські й Арвадські служили 

в тебе гребцями; найрозумнійші люде, – таки твої, 

Тире, були керманичами в тебе‖ – Езек. 27:8. 

Такі посудини або знаряди гієрархія уживає для 

обманенння простих людей, і торгує ними, і поне- 

волює їх для управителів тієї організації. Такі під- 

чинені слуги управляли звичайними людьми; або 

так званою ―католицькою людністю‖, котра пла-

тить, а ―гієрархія судівництва‖ жне торговельну 

користь. У своїй книжці під заголовком Віра Наших 

Отців, котра видана вперше в 1876 році, кардинал 

Гіббонс каже: ―Після обчислення, то католиків 
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у світі є триста міліонів― (сторінка 10). Як обчис-

люють, то в Сполучених Державах є більше чим 

20 000 000 ―католицької людности‖. Вони станов-

лять те символічне ―море‖, котре двигає і попирає 

організацію і оплачує роботу зібрання католицької 

―людности‖ під ту організацію. Зібрання доходів 

звичайно виконують підрядні або священники; 

котрі то посудини або ―кораблі‖ плавають на морю. 

Нижче приводиться приклад того, що постійно 

робиться священниками: Католицький священник, 

знаний як ―Антоній, О.М.С.‖, який оперує в Кен-  

туккі, надіслав лист до легковірних і забобонних 

людей, що вірують у ложну науку католицької 

релігії о ―чистилищі‖, котрий то лист наданий з 21 

вересня, 1936 року, з Луйсвіль, Кентуккі. Той лист 

закликає легковірних одиниць, щоби вони сповни-

ли свої задачі взглядом дорогих покійних осіб, котрі 

знаходяться у вязниці чистилища і прагнуть помо-

чи, яку лише панахиди та молитви можуть принес-

ти їм... Ваша офіра поможе доповнити калиту чис-

тилища. До сього листа був пришпилений папір до 

виповнення й підписання всіма, що дістануть його, і 

зазначити, кілько грошей офірується для калити 

чистилища, і на тім папері знаходяться такі слова: 

―Тут піддаємо думку, щоби ви вислали 25 ц. офіру 

за кожде подане ім’я‖. На тім папері можна умісти- 

ти більше чим двадцять імен. Многі з ―католицької 

людности‖ дадут значно більшу суму, ніж запропо-

новано. Та припустім, що кождий офірує 25 ц.,  
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то після числа католиків у Сполучених Державах, 

принесло б пять міліонів долярів, а після обчислен-

ня кардинала Гіббонса, то всі католики у світі офі- 

рували б більше чим пятдесять міліонів амери-

канських долярів річно. Це є надзвичайний комер- 

ційний план. Добре хтось сказав, що римо католи-

цька гієрархія є найбогатшою організацією у світі. 

Така пересякла торговлею релігія є дійсно дияволь-

ським планом, і Бог се заявив – Езек. 28:16-18. 

 

― РИДАЙТЕ‖ 

 

Слово ―ридайте‖ в сім пророцтві ясно показує, що 

на новочасний Тир прийде велике нещастя, тобто, 

на римо католицьку гієрархію. Ридати значить 

плакати з великого нещастя і розпуки. Коли ж те 

ридання зачнеться? Святе Писання здається ясно 

указує, що повне сповнення сього пророцтва зач-

неться в Армагедоні, себто, з початку ―діла диво-

вижного‖ Всемогучого Бога (Іса. 28:21). Причина 

такого заключення є слідуюча: Як виглядає, то 

Єгова записав свої пророцтва в такий спосіб, щоби 

заховати значіння його аж до назначеного часу, і 

тоді Його люди зрозуміють. Цей даний приказ у 

пророцтві ―ридати‖ (вірш 1), був записаний в про-

роцтві перед тим, нім зроблено згадку про ―сімде-

сять років‖, і про спів блудниці, що є записано в Іса-

ії 23, пятнадцятім і шіснадцятім вершику. Це однак 

не значить, що в цілковитім сповненню сього  
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пророцтва, ридання мусить наступити перед сімде- 

сятьома роками, ані що ридання мусить продовжа-

тися через сімдесять років перед або опісля. 

Яко взірець, як Єгова писав і відкривав своє про-

роцтво, тут звертаємо ввагу на драму Ахаба і Езабе-

лі, котрі були повбивані перед тим, нім сімдесять 

синів Ахаба були вбиті, і також, нім поклонники 

Баала були повбивані (2Цар. 9:1–37; 10:1–28; але не 

так річ мається у цілковитім сповненню сієї проро- 

чої драми. У сповненні показано, що дії нарешті 

записані представляли те, що сповнилось в почині 

(дивись Оправдання, том 3, сторінка 41–53). Те про-

роцтво про ―сімдесять років‖, згадане в Ісаії 23:15, 

сходиться із пророцтвом про ―сімдесять років‖ че-

рез Єремію (Єрем. 25). Те, що там описується Єре- 

мією мало статися при кінці сімдесять років, і впов- 

ні сповнилося і завершилося перед Армагедоном. 

Тут лише звертається ввагу, щоби показати, що 

пророцтво від 1–14 вершика не мусіло сповнитися 

перед пророцтвом, записаним у вершиках 15–17 в 

Ісаїї 23. 

Якийсь час по знищенню Єрусалиму в 606 році 

перед Христом, Навуходонозор обляг старинний 

Тир і поважно ушкодив йому. В той час декотрі ри-

дали (Езек. 29:18). ―Так бо говорить Господь Бог: 

Ось, я нашлю од півночі Навуходонозора, царя Ва-

вилонського, царя над царями, проти Тиру з кіньми 

й колесницями й їздецями та з цілим роєм народів‖ 

(Езек. 26:7). ―Пошлю й зберу всі племена півночні,  
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говорить Господь, а з ними посланця мого Навухо-

донозора, царя Вавилонського, й приведу їх на сю 

землю й на осадники її і на всі сусідні народи; і ви-

гублю їх до нащаду, і зроблю їх страхом і сьміхови-

щем та вічною пустинею.... Єрусалим і городи 

Юдині, царів їх і князів їх, щоб їх спустошити, й 

учинити страховищем, посьміхом і прокляттєм, як 

оце воно вже почалося сповняти, ...Ще ж і всіх царів 

Тирських і всіх царів Сидонських, і царів у морсь-

ких осадах по тім боці моря‖ (Єрем. 25:9–35). Ця ве-

лика недоля, згадана в повисщім пророцтві, ясно 

відноситься до Армагедону – Одкр. 16:13–16. 

В 1848 році, прийшло нещастя на римо католиць-

ку організацію, і також в 1870 році, і продовжалось 

менше більше аж до 1918 року; але сього нещастя не 

можна порівнати із тим, що прийде в Армагедоні. 

Скрегіт та ридання, які взяли місце в тих роках, не 

можна порівнати із риданням, яке Єгова спричи-

нить новочасному Тирові. Отже Єгова через свого 

пророка каже ―Ридайте, кораблі Тирські, бо він 

(Тир) збурений‖, коли се прийде, тоді новочасний 

Тир буде дійсно ридати. Це ридання прийде, коли 

Більший чим Навоходонозор, Ісус Христос, Викона-

тель замірів Єгови, Великий Вождь, виступить з 

початку Армагедону. Це правда, що світові сили в 

1848 році, і 1870 році старалися спустошити орга- 

нізацію римо католицької гієрархії, але вони не 

змогли. Вічне спустошення буде таке,  
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що спричинить велике ридання, а се буде з початку 

Єгового ―дивовижного діла‖ – Іса. 28:21. 

Єгова дав приказ кораблям Тирським: ―Ридайте,... 

бо він (Тир) збурений: нема вже (в Тирі) домів тор-

говельних і нікому в ті доми входити‖. Після перек- 

ладу Ротердама той текст звучить: ―Бо він надто 

спустошений бути приютом і ввійти до нього‖. Ін- 

шими словами сказати, в Тирі нема прибіжища, бо 

Тир спустошений. Те ридання прийшло тому, що 

кораблі Тирські, повні товару, не можуть знайти 

пристані де б можна зложити свій товар, призначе-

ний для Тиру. Це прийшло тому, що Тир, і його ко-

лись сприяюча позиція в торговлі, й сполучність з 

іншими краями, є спустошені й товар його зруйно-

ваний. Це становить дальший доказ, що ―князь Ти-

ру–чоловік, а не бог‖ (Езек. 28:9). Тоді ясно поба-

чать, що текст в (Мат. 16:18) часто мильно поясне-

ний, а іменно, ―ворота пекольні не переможуть її‖, 

ніяк не відносився до римо католицької церковної 

організації, що сей текст з святого Писання був 

ужитий римо католицькою гієрархією до зведення 

людей, і що принесло великий обман і шкоду для 

людей. Римо католицька гієрархія вже не буде біль- 

ше ―переходити море й землю щоби знайти одно- 

вірця для пекла‖ (Мат. 23:15), тому що новочасний 

Тир буде зруйнований. Це неминуче станеться через 

―дивовижне діло‖ Єгови, яке повністю знищить но-

вочасний Тир, котрим є римо католицька  
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організація, так що ніхто не знайде її, ані ніхто не 

зможе увійти до неї опісля. 

―Край Кипра‖, або виспа часом називалась ―Хи-

тим‖, і знаходилась на північний схід від Тиру. Пав- 

ло плив з Сидону до Кипра; ―бо вітри були против-

ні‖ (Дії ап. 27:4). Була це близька кольонія, залежна 

від Тиру. З першу там осілися Фоникиї з Тири і Си-

дону. Каже пророк Божий: ―Нікому входити з землі 

Хитим (Кипр, Ротердам), так їм переказано‖ (Іса. 

23:1). Це мабуть значить, що Тирські кораблі плили 

до Тиру, наладовані крамом, і коли вони так наби-

рали (товар) в пристані Хитим або Кипр, вони дові- 

далися о спустошенню Тира, і що їх кораблі не були 

більше потрібні, бо Тир був збурений. Така вість 

вельми порушила залежну колонію. Відносно сього 

пророк Божий каже: ―Так говорить Господь Бог 

Тирові: Хиба ж од гуку розпаду твого, від стогнання 

ранених, коли посеред тебе, лютуватиме побій, не 

потрясуться (сусідні) острови? Тепер, в часі упаду 

твого, задрожали острови, поторопіли острови 

морські од погибелі твоєї‖. (Езек. 26:15,18). ―Всі 

осадники островів із за тебе сторопіли, а царі їх зат- 

ремтіли, на лицях змінились. Засвистали по тобі 

купці чужих народів: ти став страховищем, не вста-

неш уже по віки‖ – Езек. 27:35,36.  

Пристосовуючи сю часть пророцтва до новочас- 

ного Тиру, римо католицької організації, можна ба-

чити, що всі залежні від римо католицької органі-

зації, і всі що мали до діла з гієрархією задля  
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самолюбної наживи, чи то політичної чи торговель-

ної, будуть вельми сумувати й дрожати. Через многі 

роки та релігійна організація зухвало говорила: 

―Ворота пекольні не переможуть нас‖, а тепер ті, що 

побачуть її упадок, не лише здивуються, але для них 

се буде вельми незвичайним ділом, що таке нещас-

тя впало на цю організацію, що називала себе предс 

тавителькою Бога. Це указує, що з самого початку 

Армагедону релігійні організації пропадуть і всякий 

що буде бачити їх упадок, заголосить: ―І побиваю-

чись, заголосять жалібно піснею про тебе, й так по 

тобі заридають: Хто так як наш Тир посеред моря 

запався?‖(Езек. 27:32). ―Купці цього всего, котрі 

збогатіли з неї, оддалеки стануть із страху перед му-

кою її, і будуть плакати, та сумувати, та казати: Го-

ре горе (тобі) городе великий, зодягнений у виссон, і 

багряницю, та кармазин, та озолочений золотом, і в 

каміннях дорогих та перлах. Одної бо години спус-

тошене таке богацтво. І всякий керманич, і весь на-

род, що в кораблях, і корабельники і всі що на морі 

орудують, стояли оддалеки, і покликували, дивля-

чись на дим пожару його, і казали: которий подіб- 

ний городу великому? І посипали попелом голови 

свої, і кликали плачучи й казали: Горе, горе (тобі), 

городе великий, в котрому забагатіли всі, що мають 

кораблі на морі багатством твоїм, одної бо години 

спустошений‖ – Одкр. 18:15–19. 

Релігія була ужита Дияволом, щоби збудувати мо-

гучу організацію на землі, котра обманула міліони  
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людей. Отже релігія і релігіоністи, після пророцтва 

Божого, будуть перші з організації Сатани знищені з 

початку Армагедону. 

 

ЗДИВОВАННЯ 

 

Тоді Єгова через свого пророка говорить до прик- 

лонників Тиру, старинних і новочасних, сими сло-

вами: ―Замовкніть (мовчіть, замітка), оніміть (Ро-

тердам) осадники острову, що його, бувало, купці 

Сидонські, плаваючи на морі, збогачали‖ (Іса. 23:2). 

Це мовчання або оніміння прийде тому, що Єгова 

виконає своє ―діло дивовижне‖ (Іса. 28:21). Многі 

легковірні й зведені люди, а головно політичні й 

торговельні великани тепер вповають на римо ка-

толицьку гієрархію, новочасний Тир, щоби вона 

витягнула їх з трудностей, але коли вони поба- 

чуть, що Єгова поразить ту організацію, котра нази- 

вала себе непоборимою, то вони вельми здивуються 

й з’уміють. Тоді в недолі вони заговорять, після Бо- 

жого пророка: ―Дожидаємо ратунку, а нема нічого 

доброго, – одужання, а перед очима погибель‖ – 

(Єрем. 8:14,15). Слова пророцтва Ісаії, над котрими 

тут застановляємось, а іменно, ―осадники острову‖ 

(верш 2), очевидно відносяться до тих, що були 

близькі гієрархії і надіялись від неї помочи, охорони 

і безпеченства, так як Хитим і Кипра були близькі 

до Тиру і надіялись на Тир. Ті близькі й залежні від 

головної організації, будучи такої  
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самої окраски, представляли жидівське і протес-

танське духовенство і инші союзники гієрархії, кот- 

рі тягнуться за гієрархією в теперішнім часі і вико-

нують прикази старої ―блудниці‖ (Езек. 27:8). Вони 

помагали наповняти скарбниці гієрархії, тому те 

―дивовижне діло‖ Єгови не лише проти Тиру, але 

також проти Сидонянів і инших союзників, як се 

Він заявив у своїм пророцтві: ―Ще ж і всіх царів 

Тирських і усіх царів Сидонських, і царів у морсь-

ких осадах по тім боці моря‖ – Єрем. 25:22. 

Сього дня так звані ―протестанти‖ і жидівські ра- 

біни співділають і мимохіть падуть в руки римо 

католицької гієрархії, як безглузді простаки, й сим 

чином помагають доповняти число гієрархії і вико-

нувати її торговельне і релігійне крамарство. Тор-

говельна релігія, се товар виміни для всіх таких 

купців. Гієрархія провідничить, а простаки йдуть за 

нею. Тепер гієрархія провідничить у примусовім 

привіті прапорові, і в будованню бовванів й памят- 

ників, як це тепер широко проголошено у Вашінг- 

тоні, Д.К., і духовенство так званого ―протестантиз-

му‖ і жидівські організації стають в ряди і викону-

ють прикази, і коли труба затрубить, вони падуть і 

покланяються (Дан. 3:5). Бідні простаки! 

Ціль Диявола, отже і ціль його знаряду, котрі є 

―ворогами‖, в торгованню людьми є та, щоби три-

мати їх в підданстві й будувати й попирати римо 

католицьку організацію. Ця часть пророцтва, від-

носно ―користи‖ або ―товару‖ здається знаходить  
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своє сповнення в час періоду, коли блудниця співає, 

як зазначено в пророцтві Ісаїї 23:15,16. Це дальше 

зміцняє заключення, що пророцтва не можна зро- 

зуміти, аж воно сповниться або в часі сповнення. 

Однак треба розуміти й памятати, що пророцтва не 

можна оцінити лише через поверхове читання. Про- 

роцтво треба вважно студіювати. Записане пророц-

тво не сповняється в хронольогічнім порядку, а тут 

здається лучше зачати студіювати в такім порядку, 

в якім те пророцтво було записане в Біблії, розді- 

люючи його згідно з фактами й Писаннями, і сим 

чином знайти час сповнення. Вкоротці сказати, 

сповнення текстів 15 і 16 попередило сповнення пе- 

редніх текстів, записаних в тій самій голові. Уважно 

перечитайте цілий текст святого Писання, Ісаія, 23 

розділ. 

Народи землі, що уподоблені до моря, котре двигає 

на собі кораблі торговлі, були уживані як товар для 

користи релігійних систем, витворені Сатаною, бо-

гом сього світа. Єгова каже через свого пророка про 

се: ―По великих водах привожено насіння Сигорсь-

ке (зерно Сигорське, Ротердам), вроджай ріки   

(вроджай Ніла, А.П.В., Ротердам), це її прибутки, і 

вона є (вона була, А.П.В.), торговицею народів‖ (Іса. 

23:3). Господь сказав до Йозуя: ―Сихор... на схід 

сонця від Єгипту‖ (Іс. Нав. 13:3). Єгипет був торго-

вельною світовою державою. Тир торгував з Єгип- 

том, котрий представляв диявольську світову  
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державу котра була ужита для зневаження імени 

Бога Єгови. 

Написано є про старинний Єгипет, що його річний 

дохід був около 20,000,000 долярів або рівнявсь тій 

сумі. Єгипет був великим ринком для торгуючих 

народів. Тепер порівнай сі факти з торговлею римо 

католицької гієрархії. Римо католицька гієрархія 

має до діла, і через довгий час мала до діла, із Вели-

ким Гендлем або великими купцями світа, і члени 

гієрархії вкладали великі суми грошей в торговлю 

світа. Римо католицька організація була й є ринком 

для цілого світа, торгуючи й перепускаючи людей, а 

головно ―католицьку людність‖, і це вона робила 

для самолюбної користи. Політикери всіх народів 

уважають гієрархію, як політично так і фінансово 

корисною для них. Головно диктатори мають силь-

ного союзника в гієрархії, і загально можна бачити, 

що ті диктатори є підтримані і поперті силою гіє- 

рархії. Інші релігійні організації в теперішнім часі, 

як жидівські так і протестанські, тримають руку з 

римо католицькою гієрархією, бо це, як виглядає 

їм, приносить самолюбну користь. 

Чи жидівське і протестанське духовенство оста-

точно скористає зі свого союзу з гієрархією, й чи бу-

де під розпорядженням гієрархії католицької орга- 

нізації? На се питання відповідає Єгова через свого 

пророка: Застидайся Сидоне (зблідни Сидоне, Ро 

тердам); ось бо що говорить море, ця твердиня 

морська: (Я стала безлюдна) начеб не мучилась  
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народинами, не ховала хлопят, не доводила дівчат 

до зросту‖ – Іса. 23:4. 

Замість скористати, ті очайдухи й союзники римо 

католицької гієрархії стануть бліді й ослабнуть, ко-

ли вони побачуть, що сила гієрархії зникає від ―не-

звичайного діла‖ Єгови, яке тепер виконується, і 

вони вельми задрожать із сорому й пониження, ко-

ли вони побачуть початок ―дивовижного діла‖ Єго-

ви. Недавно прези-

дент Сполучених 

Держав радив уста-

новити порядок, так 

званий ―добрий 

ближний‖, між усіма 

релігійними органі- 

заціями, і їх єдністю 

ділання. Така рада 

принесла б дуже ве-

лике зло, як се многі 

знайшли б пізнійше. 

Тепер римо като-

лицька гієрархія нас 

тупає війною проти 

усіх, що не стають в 

ряди її цілі, і до сієї 

війни прилучуються 

усі інші релігіоністи. 

Сьогодні, хто не попирає реліґіоністів, є названий 

―червоним‖ або ―комуністом‖, навіть свідків Єгови  
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релігіоністи заключають до сього класу, хотяй ті 

релігіоністи, що роблять такий закид, добре знають, 

що свідки Єгови не беруть ніякої участи у політиці 

світа. Гієрархія ступає шляхом її отця Диявола, в 

створенні такої брехні. 

Під хитрим і зводничим впливом Диявола, загал 

людей, що двигали й попирали релігійні системи, 

які займалися торговлею, були зведені й засліплені 

ступаючи на цю дорогу. Однак час мусить прийти, 

коли то слідуюча часть пророцтва сповниться, а 

іменно: ―Ось бо що говорить море, ця твердиня 

морська‖; тобто щирі люди, люблячі справедли- 

вість вийдуть із релігійних в’язниць і заговорять 

проти цієї лукавої організації. Ті, що становлять 

―велику громаду (Одкр. 7:9), наче води будуть 

відвернені від підтримання релігіоністів і посвя-

тяться Богу Єгові й Ісусу Христу. Тоді наступить 

час, що маси опрокинуть і відвернуться від релігіо- 

ністів. Це пророцтво показує, що у Божім часі єд- 

ність між щирими людьми а релігіоністами буде пе-

рервана. ―Море‖, (тобто люди, котрих Диявол ви-

користував і уживав до виховання, кормлення і по-

пертя релігійних систем і управителів), встануть з 

правителями або царями, обернуться проти старої 

―блудниці‖ і відкинуть всяку звязь із нею – Одкр. 

17:16-18 

Навуходонозор, зруйнувавши старинний Тир, пі- 

шов проти Єгипту (Езек. 29:18–20). Упадок релігіо- 

ністів, а головно римо католицької гієрархії,  
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попередить знищення торговельних і політичних 

чинників видимої організації Сатани, а це принесе  

великі муки й здивовання для цих останних: ―Як 

чутка про Єгипет, так і від чутки про Тир задро-

жать вони‖ (Іса. 23:5). Ця згадана тут чутка, це буде 

почин ―дивовижнього діла‖ Єгови.  Цей текст після 

Поправленої Версії, звучить: ―Коли чутка прийде до 

Єгипту, вони сильно настрашаться з чутки про 

Тир‖. Упадок римо католицької гієрархії, релігійної 

організації, спричинить велику муку для останної 

части видимої організації Сатани, бо вони побачуть 

могутність Єгового Виконателя, який виконає ―ди-

вовижне діло‖ Єгови в Армагедоні, і се буде доказом 

для жиючих тоді, що вони не мають сили охоронити 

себе і що їх знищення наступає. Це заключення по-

пирають многі Писання – Одкр. 18:9–19. 

Сьогодні свідки Єгови в кождій части землі є пере-

слідувані через римо католицьку гієрархію і її союз-

ників, і ця релігійна організація гієрархії, це голов-

ний видимий знаряд Диявола, котрий уживає релі-

гійні й торговельні чинники проти свідків Єгови, і 

разом вони стараються наложити великий тягар на 

тих, що люблять і служать Єгові. І тепер, в цій го-

дині великої недолі, правдивий нарід Бога Єгови 

вельми радується, бо Всемогучий Бог справдив 

свою обітницю і відкрив їм вирозуміння своїх про-

роцтв. ―Господь дасть потугу народові свому, Гос-

подь дарує супокій народові свому‖ (Пс. 29:11). Ті, 

що тепер цілком посвячують себе Єгові й Його  
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цареві, і котрі дальше тримають їх невинність до 

Бога, ті радуються бути гідними терпіти зневаги, 

які впали були на Ісуса Христа. Вони вповні є сві-

домі, що Ісус Христос, цар, засів на своїм престолі, і 

зібрав до себе свій царський дім, котрий Він прова-

дить і потішає. Тепер Єгова, через Ісуса Христа    

відкриває своїм людям знання і оцінення пророцтв, 

захованих в старинних часах, і через се знання вір-

ним побільшилась надія.  

Прийшов назначений час Єгови дати ясне вирозу- 

міння сих пророчих образів, і ті, що люблять Його і 

служать Йому, будуть мати привілей побачити зна-

чіння їх. Сей привилей не є даний для самолюбних і 

надто критичних одиниць, але тим, хто любить Бо-

га. Сю ласку Він дає в сих ―лютих часах‖ тим, котрі 

вірно служать Йому, щоб вони мали сильну надію і 

потіху. Римо католицька гієрархія, провідник ре-  

лігійних організацій, є дуже горда, зухвала, надута і 

злобна, і ділає цілком супроти Божих заповідей. Ко-

раблі або знаряди гієрархії, що виконують її прика-

зи, також є злобні і не мають жадного взгляду на 

права інших і цілком противляться слову Божому. 

Пророцтво 23 голови Ісаїї дальше описує стан гіє- 

рархії і її союзників зараз перед початком Армаге-

дону. 

Киттим, була се виспа недалеко Тиру, коли ж Тар-

сис знаходився на противній стороні Середземного 

моря. Щоби дістатися з Тиру до Тарсис, то треба 

було переплисти ціле Середземне море.  
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Як здогадуються, то Тарсис знаходився на побережу 

Іспанїї і належав до Тиру і Сидону. Йона утікав ко-

раблем з Тарсис, бо не хотів виконати своєї при- 

писаної задачі (Йона 1:3). Дальше пророк в (Ісаії 

23:6) каже: ―Переносітесь у Тарсис, ридаючи, ви, 

давні осадники острову‖. Переходіте у Тарсис, ри-

даючи, ви осадники побережа‖ Ротердам. 

У сповнення цієї части пророцтва, менш залежні 

части католицької організації, чи то близько від 

матери чи далеко, будуть мати причину ридати й 

лементувати над знищенням католицької гієрархії, 

новочасного Тиру. Місіонерські заведення, які опе-

рують в найдальших місцях землі від Риму, будуть 

вишукані, й рука Єгови досягне їх, бо Єгова заявив, 

що Він винайде усіх своїх ворогів. Гієрархія є воро-

гом Єгови і Його організації: ―Рука твоя знайде всіх 

ворогів твоїх, твоя правиця досягне всіх ненавидя-

чих тебе. Зробиш з них піч огнянну в час твого яв-

лення; Господь обгорне їх гнівом своїм, і огонь по-

жере їх. Ти знищиш плід їх на землі, і рід їх з між 

дітей людських. Вони задумали лихо проти тебе, 

лукаву раду врадили, – та не здоліли нічого‖ (Пс. 

21: 8–11). 3 початку Армагедону Єгова знищить сю 

гіпокритичну організацію. 

Тоді те пророцтво звертається до підчинених час-

тей ворожої організації, новочасного Тиру: ―Чи се ж 

той город (організація матір) ваш (Тарсис), що був 

знаний в давні давна? А нині несуть його ноги, блу-

катись по краях далеких‖ (Іса. 23:7).  
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Католицька гієрархія не радується в Єгові, хотяй 

гіпокритично й фальшиво називає себе представи-

телькою Бога. Вона радується в своїм крамарстві й 

зисках, які вона дістає з торговання людьми. Гіє- 

рархія і її союзники, духовенство, уживають всяко-

го рода видумок, щоб обдурити людей і виманити 

від них гроші. Від часу до часу в церковних будин-

ках, вони мають концерта, коляди, базарі, балі, 

танці, виправи, і тим подібні річи, щоби притягува-

ти людей до церкви і забрати від них гроші для ко-

ристи релігіоністів. Слова пророка, поставлені у 

формі питання до менших груп римо католицької 

організації, звертають увагу на марноту гієрархії. 

До тих менших груп пророк неначе каже: ―Чи маєш 

чого радуватися тепер, бачучи, що новочасний Тир, 

римо католицька гієрархія і її союзники, й запамо- 

рочені нею люди, є тепер розбиті й спустошені? Ви 

хвалитесь, що вона так була сильно збудована і 

скріплена, що ніщо не могло пошкодити їй. Ви хва-

лилися її силою і вповали на її охорону і спасення і 

мимоволі виконували її прикази.  

   Новочасний Тир, римо католицька організація, не 

помогла вам. Тим то каже пророк про Тир: ―Що був 

знаний в давні давна‖. Перед Тиром був Сидон, 

котре то місто є згадане в десятій голові, в першій 

книзі Мойсея відносно Бабелю, і воно добре пред-

ставляло релігіоністів поганського Риму, з котрого, 

виринув папський Рим. Тир навіть за часів Йозуя 

був названий як ―утверджене місто‖ (Іс. Нав. 19:29),  
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і мало бути основане на скалистій місцевості перед 

часом Йозуя. Римо католицька гієрархія називає 

себе найстаршою матірю усіх і правдивою церквою, 

тому що вона найстарша організація ―християнст-

ва‖, і що вона походить ще від часів Христа. Вона 

приписує собі апостольське наслідство від апостола 

Петра, і називає себе ―Вічним Городом‖. 

Який буде конець римо католицької гієрархії, тоб-

то, новочасного Тиру? Через свого пророка Єгова 

каже: ―Її власні ноги понесуть її в далеку чужину‖ 

(вірш 7). Рим думає, що він за старий бути зруше-

ний; що він так сильно утверджений, що жадна бу-

ря не порушить його твердині; і для сієї причини 

він вважає себе непоборимим. Дальше промовляю-

чи через свого пророка Єгова каже: ―Ось уже йде 

потужний та кріпкий (гнів) од Господа, наче злива з 

градом і пагубний вихор; наче розгукана повідь роз- 

бурханих вод, і повергає його нездержною силою на 

землю. Ногами буде потоптана корона гордині п’я- 

них Ефраїмів…. Як прийде побиваючий бич, то й 

вас погубить‖ – Іса. 28:2,3,18. 

Її гордість і хвальба не принесе їй жадного добра. 

Новочасний Тир істнував через довгий час і прак-

тикував зло без перешкоди, і після думки її могучих 

людей, вона є цілком забезпечена; та Ротердамів пе- 

реклад каже: ―Хотяй з давних давен вона існує, од-

нак її власні ноги понесуть її в далеку оселю‖, тоб-

то, вона останеться там на завсігди і буде осунена 

 



242 

ВОРОГИ 

 

з її оселі й буде знищена, і там вона останеться на 

віки. 

Через свого пророка Йоіла Єгова говорить про 

знущання свого завітуючого народа через новочас-

ний Тир, гієрархію римську. В сім пророцтві Юда і 

Єрусалим представляють людей Божої організації. 

Під час світової війни релігіоністи, під провідницт-

вом римо католицької гієрархії, старалися позбути-

ся з землі тих, що були посвячені Єгові. Про се Єго-

ва говорить через свого пророка: ―І що ви мені 

(Єгові) вчините Тире й Сидоне, та й ви, всі примеж-

ні филистії? Схочете відплатити мені? Та ж мені 

легко, обернути таки зараз вашу відплату на голови 

ваші…, ба й синів Юдиних і осадників Єрусалимсь-

ких продавали ви Грекам, щоб запроторити їх да-

леко від землі родинної‖ – Йоіла 3: 4–6. 

День відплати для гієрархії прийшов, і Господь 

Бог каже до тієї римської, зухвалої, гордої і лукавої 

релігійної організації, котра знущалась над її вір-

ними дітьми: ―Та ось, я підійму–перенесу їх із того 

місця, куди ви їх запродали, й оберну заплату вашу 

вам на голову. Я пооддаю сини ваші й дочки ваші в 

руки синів Юдиних, а вони продаватимуть їх Сабі-

ям, народові далекому. – Ось, як сказав Господь‖ – 

Йоіла 3:7, 8. 

Єгова завжди дотримує своє слово. День обрахун-

ку напевно прийде, і Він відплатить їм з початку 

Армагедону, і гієрархія не знайде способу утечи. 

―Так говорить Господь: Не прощу я й Тирові три  
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й чотири провини його, за те, що вони передали всіх 

полонян (людей Єгови) Едомові, не спогадавши на 

братню умову. Я пошлю огонь у його мури, нехай 

пожере його будівлі‖ – Амоса 1:9,10. 

Із початком Армагедону новочасний Тир згине, і 

вже більше ноги його і місіонери його не понесуть 

до многих країв, шукати нового ринку, щоби визис-

кувати людей, але він піде до місця, де він поли-

шиться там назавсігди. Про ту товпу релігійних   

провідників гієрархії, священників і інше духо-  

венство, Ісус сказав: ―Змії, кодло гадюче, як утечете 

від суду пекельного (гієни), Емфат. Діаглот?‖ – Мат. 

23:33. 

Робота навернення людей через римо католицьку 

гієрархію і її кораблі або знаряди перестане навіки. 

Для всіх її поплечників і знарядів, слова Ісуса бу-

дуть тоді ясно підноситися й відповідати гієрархії: 

―Горе вам (керманичі й управителі новочасного 

Тиру), письменники та фарисеї, лицеміри! Що про-

ходите море й землю, щоб зробити одного нововір-

ця, і коли станеться, робите його сином пекла (гіє-

ни, Діаглот), удвоє гіршим вас‖ – Мат. 23:15.  

Дальше пророк Єгови ставить питання до всіх, що 

мають вуха до слухання: ―І хто ж то призначив Ти-

рові таку долю, що колись роздавав вінці, а купці в 

його були, наче князями, крамарі ж його–дуками в 

землі?‖ (Іса. 23:8). Інший переклад сього тексту та-

кий: ―Хто се вимірив проти Тиру, що надіває коро-

ни?‖ (А.П.В., Ротердам). Сі слова дальше указують  
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на римо католицьку гієрархію, бо через століття ри- 

мо католицька гієрархія приписувала папі власть і 

силу коронувати і скидати земних царів. Для тих 

так коронованих і підданих царів релігіоністам гіє-

рархія була і є ―вищою властю‖. Гієрархія дома-   

гається повного послушенства від кождого її підс-

вященника, як і послушенства від політичних воло-

дарів многих країв. Гієрархія надає титули кого во-

на вважає пошанувати, і сим чином вона робить 

людей ―князями церкви‖, і ці крамарі, ділаючи під 

розказом новочасного Тиру, є тими ―дуками в зем-

лі‖. Коли хтось із тих князів одвідує Америку, то 

політикери з музикою і прапорами стрічають його 

на пристані, кланяються йому і цілують його перс-

тень, і виконують багато дурних релігійних церемо-

ній. Римо католицька гієрархія вимагає, щоби полі-

тичні володарі, і ―католицька людність‖, звичайні 

люди вважали гієрархію і говорили про ню, як про 

―духовні князі‖, котрі ніяк не підлягають політич-

ним володарям. Навіть земним царям або монархам 

дозволяється цілувати великий палець так званого 

―святого отця‖, голови гієрархії. 

Очевидно те питання поставлене у восьмім верші 

повисше наведенім, щоби звернути увагу на гієрар-

хію: ―І  хто ж то призначив Тирові таку долю... ?‖ 

Відповідь на те питання знаходиться понище, і сло-  

ва ужиті показують, що це відноситься до часу, ко-

ли Єгова ужиє своєї сили, щоби покарати чинителів 

беззаконня, тобто, новочасний Тир, головний  
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видимий знаряд Диявола. Відповідь є: ―Призначив 

се Господь Саваот, щоб понизити славних, щоб 

впокорити знатних у землі‖ (вірш 9). Бог ясно за-

значив: ―Я бо сказав – і доведу се до кінця‖ (Іса. 

46:11). Нехай ніхто не сумнівається, що Бог не ви-

конає сво- го заміру. Новочасний Тир складається з 

гордих, зухвалих, надутих людей і вимагає й отри-

мує великі почести й похвали від людей. Присуд 

Єгови проти таких був виголошений через Господа 

Ісуса, а іменно: ―Бо що в людей високе, те огида пе-

ред Богом‖ (Луки 16:15). ―Хто ж нестиметься вгору, 

принизиться‖ (Мат. 23:12). Ці визначені правила 

Єгови не підлягають зміні, і напевно будуть впро-

ваджені в силу проти всіх, включаючи римо като-

лицьку гієрархію. Єгова замірив знищити новочас-

ний Тир, велику релігійну блудну організацію. Чо-

му? Писання відповідають, ―щоб заплямити (А.П.В.  

замітка) осквернити гординю славних‖ Це напевно 

значить, що Він понизить всяку славу забрану від 

Бога, до котрого вона належить, і котра невластиво 

наділена сотворінням. 

Члени римо католицької гієрархії, або новочасний 

Тир, ―одягаються в одежі слави й краси‖, і тоді ви-

ходять на прилюдні місця, щоб їх бачили люди, і 

щоб вони могли принимати славу й честь від людей. 

Вони вважають, що вони роблять велику прислугу 

людям, даючи їм цілувати свій палець. Вони нази-

вають себе високими титулами і вважають, що їх 

слава і ―свята‖ краса є так недотикальна,  
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що це великий гріх для кого–будь нарушити її, або 

критикувати їх напрям, або научати людей з Біблії, 

звертаючи людям увагу на Боже опрокинення релі-

гійних лицемірів. Проголошення Божої правди із 

Біблії потрясає ―релігійними почуваннями‖ сих ли-

цемірних духовних панів і їх союзників. 

Написано є про Єгову і Його небесну організацію: 

―Із Сиона звершеної красоти засияв Бог‖ (Пс. 50:2). 

Гієрархія неправильно вхопилась сього тексту і 

мильно вживає його, і вдає, що вона представляє 

Бога, і приписує собі красу і славу, що належить 

лише до Господа. Тим то Єгова заявив свій замір 

―понизити гординю славних‖ – Ротердам. 

Та релігійна, політична, торговельна, надута і 

крайно самолюбна й горда організація упаде, як се 

Бог Єгова заявив: ―І промов до Тиру, що оселився в 

затонах морських, що торгує з народами по многих 

островах: Так говорить Господь Бог: Тире! Ти мов-

ляєш: Я звершена краса!‖ (Езек. 27:2,3). Ось так гіє- 

рархія ділає перед усіма народами землі. Її союзни-

ки, й зведені послідувателі, співають про її славу й 

красу, без ріжниці, чи вони вірують у се чи ні, і по-

літики чинять це тому, що вона бажає політичного 

попертя. Всі сі посудини й знаряди попирають гіє-

рархію, стають в ряди і викликують про її славу й 

красу. До них Єгова каже: ―Тарсийські кораблі бу-

ли твоїми караванами в торговлі твоїй, ти збога-  

тився, зробився потужен на морях‖ – Езек. 27:25.  
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Та вже не далеко той час, коли співаки й славителі 

гієрархії й всі інші релігійні союзники прийдуть до 

сумного кінця, бо так сказав Єгова: ―Достатки твої 

й товари твої та й усі склади твої; моряки твої й 

керманичі твої й ті що латали часом проломини 

твої, й ті, що правили торговлею твоєю, та й усе 

військо твоє, і вся безліч люду твого все те в день 

упаду твого потоне в серці моря. Від головного кри-

ку керманичів твоїх здригнуться побережжя. І вий-

дуть із кораблів своїх усі гребці, моряки, всі керма-

ничі та й стануть на суші; і заголосять над тобою й 

застогнуть гірко, посипавши попелом голови собі й 

валяючись у поросі. По тобі повиголюють вони собі 

лисини і пообгортаються волосяницями й запла-

чуть по тобі в душевному смутку плачем гірким: І, 

побиваючи, заголосять жалібною піснею про тебе, й 

так по тобі заридають: Хто так, як наш Тир, посе-

ред моря запався‖ – Езек. 27:27–32. 

Для всіх людей сього світа, що стоять по стороні 

релігійних організацій, коли вони побачать їх упа-

док, то се буде виглядати дуже ―дивовижним ділом‖ 

коли Бог відокриє й знищить те, що духовенство 

називало іменем Господнім. Через многі століття, 

римо католицька гієрархія уживала ім’я Бога і 

Христа, і називала себе єдиною правдивою Господ-

ньою організацією. Та Господь Бог назначив їх ли-

цемірство і сказав про сю гіпокритичну організа-

цію: ―Вчиню так само з сим домом, що його названо 

моїм ім’ям, і що на його вповаєте, та й з тим місцем,  
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що наділив вам і вашим отцям, – як учинив із Си-

ломом‖ – Ерем. 7:14. 

Бог цілковито знищив всіх практикуючих релігію 

в Силомі, які носили Його ім’я. Хто сьогодні на зем- 

лі має виключне право уживати радіо і промовляти 

через нього, розказувати людям, що вони повинні, 

або не повинні вірити і робити? Хто нині називає 

себе ―дуками землі‖ і привлащує собі честь і славу і 

признання від усіх інших? Який клас людей гордо 

відпихає всіх тих, що одважуються голосити слово 

Боже без їх дозволення? На сі питання відповідь є: 

римо католицька гієрархія, її союзники й близькі 

співтовариші. Єгова заявив, що Він замірив ―пони-

зити гординю славних, щоб впокорити знатних у 

землі, або зробити ―малої важности‖ тих, що підно-

сять себе (Ротердам). Гієрархія, головна організація, 

нацисти, фашисти, злучене духовенство,–се ті, про 

котрих Господь говорить: ―Крамарі ж його–дуками 

в землі‖ – (вірш 8). 

Яке средство Єгова ужиє. щоби понизити тих ―ду-

ків землі?‖ Ці так звані ―поважані‖ люди є средст-

вом Сатани і через це ворогами Бога, і в битві вели-

кого дня Бога Вседержителя, в день Його гніву, Він 

знищить їх. ―Зробиш з них піч в час твого явлення; 

Господь обгорне їх гнівом своїм, і огонь пожере їх. 

Ти знищиш плід їх на землі, і рід їх зміж дітей    

людських‖ (Пс. 21:9,10). ―Дивовижне діло‖ Єгови є 

тепер відкрити дволичність і лицемірство тих са- 

мозваних ―дуків‖; і в Його ―дивовижнім ділі‖,  



249 

―ПІСНЯ БЛУДНИЦІ‖ 

 

з початку Армагедону, усунути з землі лицемірні 

релігійні організації, а опісля Він цілком збурить 

всю організацію Диявола. З початком Армагедону 

знищення релігіоністів буде виглядати дуже диво-

вижним для всіх тих, що не стали по стороні Єгови і 

Його царя – Іса. 28:21. 

  Римо католицька гієрархія, тобто, ―гієрархія судів- 

ництва‖ називає себе матірю всіх організацій. Її по-

плечники, агенти, знаряди, посудини і інші средст-

ва, – це її потомки або ―доньки‖. Єгова через свого 

пророка тепер промовляє до класу дочок, і каже: 

―Блукай же тепер, дочко Тирська, мов ріка (Ніл, 

А.П.В., Ротердам) по землі; нема бо вже тобі пере-

пони‖ (Іса. 23:10). Ріка Ніл переходить через цілий 

Єгипет, і час від часу заливає свої береги й нав 

колишні краї, і Єгова каже до неї ―блукай же те-

пер‖, себто, перейди і переглянь діла Єгови, і поба-

чиш сама, що Його ―дивовижне діло‖ заподіє гіє- 

рархії й іншому духовенству. Єгова дав приказ сво- 

їм людям, ―уставайте, виступіть в похід проти неї‖ 

(Авдія 1), і голосіть Божі присуди проти релігійної 

організації, котра в пророцтві Ісаії є названа ―зем-

лею‖, означуючи організацію, котрій поплечники 

або посудини служать і попирають. Та матір, орга- 

нізація, поневолила, володіла й присвоїла собі слу-

ження ―дочки‖, як се її пророцтво називає. Той 

факт, що дочці Тирській сказано перейти по своїй 

землі й переглянути наслідок виконання Божого 

заміру вказуючи таким чином на те,  
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що Боже ―дивовижне діло‖, іменно, самий його по-

чаток знищить організацію гієрархії, тобто, мертве 

тіло корпорації, і
 
що декотрі з духовенства під ―гіє- 

рархією судівництва‖ остануться живі на якийсь 

час, побачуть сі наслідки, нім вони самі будуть 

знищені у поступаючій битві. 

До тих, що пережиють початок битви великого 

дня, Господь каже: ―Нема вже в тобі сили‖ (пояса, 

замітка). Тут слово ―сила‖ ріжниться від слова ―си-

ла‖ в чотирнадцятім верші. В англійськсій Поправ-

леній Версії є сказано: ―Нема вже в тебе пояса‖, тоб-

то, в матірній організації, новочаснім Тирі, ―гієрар-

хії судівництва‖, бо вона зрівнана з порохом і не мо- 

же дати помочи своїм посудинам. Це доказує, що не 

лише низший чин духовенства котрий лишиться, і 

котрий був знарядом гієрархії для виконання прос- 

тої служби для ―організації судівництва‖, буде пити 

чашу гіркого гніву з руки Господньої, але також і 

вищий чин гієрархії, включаючи і папу, буде пити 

―аж вертати, і впаде‖ – Єрем. 25:27. 

Інший переклад тексту звучить: ―Нема бо вже тобі 

перепони‖ ( А . П . В . ) . Гієрархія тепер стримує тих,  

що розказують правду про ню, і котрі повідомляють 

людей про Боже царство, яко єдину надію людства. 

Свідкам Єгови дано тепер приказ Господом, ―вста-

вайте в похід проти неї‖, і в послушенстві до сього 

приказу, вірні йдуть серед великої опозиції, щоби 

проголосити вість Божу і про Його заміри. Та пере-

пона не стримає їх. Римо католицька гієрархія  
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запрягає ввесь свій вплив і силу релігіоністів, полі- 

тиків, купців і судів, щоби стримати свідків Єгови і 

перешкодити їм в розказуванню правди. Коли Ар-

магедон зачнеться, тоді таке повздержування буде 

усунене ―не буде вже перепони‖ перед свідками Єго- 

ви, бо робота свідоцтва на землі буде скінчена, і пе-

чатання й зібрання великої громади через самого 

Господа буде скінчене  – Одкр. 7:9–17; Езек. 9:4–6. 

Аж до того часу, Писання кажуть, ―чотири ангели, 

котрим дано шкоди землі й морю‖, стримують ту 

бурю Господню (Одкр. 7:1–3). Приходить час, коли 

та перепона скінчиться, і тоді вже не буде тримання 

для ―десятьох рогів звіра‖, політичні правлячі кла-

си, котрі обернуться проти гієрархії, релігійної ор-

ганізації, і роздеруть її по волі Божій (Одкр. 17:16–

18), і тоді великий Виконатель Єгови цілком пото-

рощить кожду часть організації Сатани. Релігія, яка 

через так довгі часи зневажала ім’я Єгови, і інші 

релігійні організації, і їх політичні й комерційні 

права, будуть цілком знищені у битві великого дня 

Бога Вседержителя, яка наступає. 

Як старинннй Тир будував свою торговлю на мо-

рю із сусідними побережними краями, так і ново-

часний Тир, могуча релігійна система, збудувала 

свою торговлю на людях навколо неї, осівшися в 

непоборимім місці, в Римі, Ватикан. Ось прийшов 

час на ―дивовижне діло‖ Єгови, і дивлячись назад 

на наслідки цього, Його пророк каже: ―Він простяг 

руку свою понад море, затряс царства;  
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Господь приказав повалити твердині Канаанські‖ 

(Іса. 23:11). Релігійні організації хваляться, що вони 

посідають море й землю, але їх твердження фаль-

шиві: ―І море його (Бога), Він сотворив його; й сушу 

руки Його сотворили‖ – Пс. 95:5.   

В Армагедоні Єгова, через свого Виконателя, очис- 

тить море й землю із усіх кораблів Тирських, тобто 

її знаряди, посудини і средства, прихильників і зве-

дених нею послідників. Він досягне найдальші осад- 

ники новочасного Тиру і прожене їх геть. Каже Гос-

подь через свого пророка: Він ―потряс царствами‖, 

себто, всіма володіючими силами землі, царі котро-

го поповнили чужоложство з Тиром, старою блуд-

ницею для спільної користи, щоби збогатити себе. 

Ті царства не зможуть встояти від Єгового  потря-

сення, але будуть повалені й знищені (Аггея 

2:21,22). Стара ―блудниця‖ найперше піде у смітяр-

ку, а за нею всі інші. ―І прийшов один із семи анге-

лів, що мали сім чаш, і говорив зо мною, глаголючи 

мені: Ходи, я покажу тобі суд блудниці великої, що 

сидить над многимн водами; з котрою блудили царі 

земні, і впивались вином блудодіяння її, ті, що до-

мують на землі. А десять рогів, що ти бачив на зві-

рові, ті зненавидять блудницю, і спустошать її, і об-

нажать, і тіло її з’їдять, і спалять її в огні. Бо Бог 

дав у серця їх, щоб чинили волю Його, і чинили од-

нодушно, і дали царство своє звірові, доки не спов-

няться слова Божі. А жінка, котру ти бачив, се го-

род великий, що має царство над царями  
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земними‖ (Одкр. 17:1,2,16–18; 18:3). ―Цар Тирсь-

кий‖ є самий Диявол, і все його царство буде потря-

сене і цілком зруйноване  – Езек. 28:12–19. 

Єгова дав приказ свому високому урядникові, Ісу-

су Христу знищити лукаву організацію, і про се 

Американська Поправлена Версія в (Ісаія 23:11) го-

ворить; ―Єгова дав приказ про Канаан‖ (про куп-

ців, А.П.В., замітка), себто, відносно побережа ка- 

наанського, який занимали Тир і Сидон. Після Ро-

тердама той текст звучить: ―Приказ проти фони-

кийського побережа‖.  Христові є даний приказ ―по- 

валити твердині‖ його. Одною з найсильнійших 

твердинь канаанського побережа був Тир, і про Тир 

спеціально є згадано в приказі, що він має бути зни- 

щений (Ерем. 25:22). Новочасний Тир, римо като-

лицька організація є можливо найсильнішою твер-

динею видимої організації Сатани. Однак, жадна 

твердиня не є так сильна, щоб могла відперти напад 

Єгового Екзекутора. Ісус Христос посідає ключі  

пекла (Одкр. 1:18), і пекло не переможе Його і Його 

організації. Римо католицька гієрархія мильно   

пристосовувала слова Ісуса Христа відносно Його 

організації, а іменно: ―Ворота пекольні не подужа-

ють її‖ (Мат. 16:18); та не далеко вже день, коли гіє- 

рархія побачить свій цілковитий конець, і що її час 

скінчився зводити інших. Для тих, що люблять і   

вірно служать Єгові, Він дав се звідомлення перед 

упадком тієї лицемірної й гіпокритичної організації,  
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щоби вірні дістали потіху й щоб їх надія збільши-

лась. 

Дивлячись на пророцтво двадцять третьої голови 

пророка Ісаії яко на цілість, то виглядає, що зараз 

перед Армагедоном настане короткий час радости 

для римо католицької гієрархії. Та прийде час, коли 

та радість релігійної системи мусить скінчитися, то- 

му що Єгова так призначив; і тому Він велів напи-

сати: ―І сказав (Єгова): Не будеш уже гуляти, ти, 

осоромлена дівице, дочко Сидонська! Вставай, пе-

реселяйся в Киттим; хоч і там не матимеш спокою‖ 

(Іса. 23:12). Позаяк се пророцтво відноситься до 

―тягару Тиру‖ то здається, що тут говориться до 

Тиру, як ―ти, осоромлена дівице, дочко Сидонська‖. 

Місто Сидон було перше збудоване, отже Тир ува-

жався як його дочка. Сидон практикував дия   

вольську релігію. Поганські релігії існували перед 

папством, і многі поганські й диявольські віруван-

ня приняло папство, і обидві сі релігії мали почин і 

є дітьми Диявола. 

На Тир задивляючись наче на ―дівицю‖–дочку, 

тому що вона не була законно замужна, але була не-

чиста за перелюб і через це ―опоганена‖ (Ротердам). 

На таке опоганення її чистоти вона позволила, і то-

му вона буде ―осоромлена‖. Римо католицька релі-

гійна організація практикувала чужоложство із 

―всіма царями‖, або володіючими властями види-

мої організації Сатани, та прийшов час зараз перед 

розпочаттям Армагедону, коли Господь  
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переконає сих ―десять царів‖ або володіючі власти 

народів, і вони обернуться проти облудної релігійної 

системи, і ся система вельми стане осоромлена. Бог 

бо дав у серця володарів щоб чинили його волю       

– Одкр. 17: 16,17.  

Прийшов уже час розпочати осоромлювати гієрар- 

хію котра буде шукати спокою, і шукаючи, Єгова 

каже до неї: ―Вставай, переселяйся в (море) Кит-

тим‖. І поглянь чи ти знайдеш відпочинок там. 

Киттим, будучи недалеко Тиру, мав би представля-

ти підчинені або помічні організації, де стара жінка 

мала б шукати відпочинку і помочи, і не знайти. Се 

здається указує, що римо католицька гієрархія буде 

шукати місця відпочинку, і через се принизить себе, 

пристаючи до якоїсь меншої організації, шукаючи 

способу утечи від найнизшого пониження, що на-  

певно прийде на ню з причини її викинення у гиєну. 

(Мат. 23:12). Чи гієрархія знайде відпочинок там? 

Єгова відповідає: ―Хоч і там не матимеш спокою‖. 

Від часу до часу гієрархія отримувала перешкоди, 

або переносила тимчасове зломання сили, але вона 

все казала, що такі перешкоди були лише тимчасо-

ві. Вона каже, що вона вічна, не може бути знищена, 

і тому вона може перенести тимчасові перешкоди, і 

в той самий час вона планує, щоби посунутись на-

перед із своєю позицією. Те пониження, або против 

ленняся їй в минувшім часі гієрархія вважає за той 

―короткий час‖, у котрім Сатана буде розвязаний, 

однак при кінці котрого вона побідить (Одкр. 20:3    
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–7). Тут знову вона помиляється в своїм заключен-

ню. Бо час для її цілковитого впокорення вже неда-

леко, і не маючи способу застановити його, вона і не 

знайде способу утечи. Навіть поодинокі члени тієї 

релігійної товпи, не зможуть закрити свою тотож-

ність, через перебрання в буденне шмаття (Зах. 13: 

4–6). Вони не минуть уваги інших, і певно не вті-

чуть від Божого виконавчого чиновника. Для них 

не буде впокою, хіба цілковите знищення, від кот-

рого вони уже більше не встануть. 

Єгова ужив Халдеїв, над котрими Навуходонозор 

був царем, котрий представляв Ісуса Христа, вели-

кого виконателя Єгови, котрий знищить дияволь- 

ську релігію, а головно римо католицьку систему 

(Езек. 26:7–14; Єрем. 25:9, 17,22). Отже Єгова каже 

до глядачів: ―Ось земля Халдейська; давно того на-

роду не було, аж се Ассур дав до його почин, зало-

жив його з тих, що жили в пустинях, а вони побуду-

вали башти собі; – а й їх домівки повалено, та й в 

розвалища обернено‖ (Іса. 23:13). Слова ―ось земля 

Халдейська‖, очевидно звертають увагу на Його 

виконателя, що виконає присуди Єгови проти гіє-

рархії. Тоді пророк каже: ―Сих людей (себто, ста-

ринного і новочасного Тиру, римо католицької гіє-

рархії) уже нема‖ – А.П.В. Те слово ―аж‖, яке знахо-

диться в Англійській Уповажненій Версії є додане до 

тексту, і властивий перевід знаходиться в Поправ-

леній Версії. Отже, як се сказано в тексті, ―кораблі 

Тирські‖, прибувши до пристані Китим,  
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виспи не далеко Тиру, не плили уже до Тиру, тому 

що вони отримали звідомлення в Китим, що Тира 

вже нема. Так і в позатипічнім сповненню, підсвя-

щенникам, місіонерам і иншим підчиненим органі-

заціям повідомляється, що римо католицька гієрар- 

хія зникне, тобто, ―гієрархія судівництва‖ відкину-

та, і вже нема причини більше вповати на ню. Ін-

ший пророк виразно зазначив, що кінець гієрархії 

буде цілковите знищення; себто, ―наче б їх і не бу-

ло‖ – (Авдія 16). 

Позаяк слово ―аж‖ є додане невластиво в тексті, 

тому та часть тринайцятого вершика по слові ―аж‖ 

не належить до попереднього речення. Отже те ре-

чення, по слові ―аж‖ звучить так: ―Ассур (Ашур, 

Ліссар); Ассирія (Ротердам), був основою його. Сло-

во Ассур, в сім тексті значить ―успішний‖, як і в 

1Мойсея 10:11. 

За днів Ісаії, Ассирійська світова власть мала   

зверхність над Халдеями; але за часів Єремії і ві-

сімнадять років перед упадком Єрусалиму, Навухо-

донозор стався царем вавилонським і установив ва-

вилонську імперію (гляди Ісаії 39:1–8). Отже слова 

Ісаії 23:13, а іменно, ―Ассур дав до його почин‖, ясно 

відноситься до Халдеїв або Вавилонців. Той ―Ас-

сур‖ представляв Божого виконателя, Ісуса Христа. 

Завважте, що се ―Ассур‖, а не народ оснував ―край 

Халдейський‖. Вавилон попередив Ассирію. Віднос- 

но Нимрода є сказано: ―Царюваннє ж його роспрос-

терлось на Бабилои, Ерех, і Аккад, і Калне  
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у Синеяр землі. Із тієї землі вийшов Ассур (він вий- 

шов з Ассирії, замітка), та й збудував Ниневу і Рего-

бод–Ір, і Калаг‖. Ще інший автор (Гіслоп) перело-

жив сей текст так: ―І він, будучи скріплений, ви-

йшов із того краю і збудував Ниневію‖, столицю 

Ассирії. Із сим виясненням завважте, що про се го-

ворить Англійська Поправлена Версія, в 13 вірші: 

―Ассур призначив (заснував її, Авторизована Вер-

сія), себто, призначив той ―народ‖ Тиру. Призначив 

той народ Тиру на що, або для кого? Те пророцтво 

відповідає: ―Для звірів пустині‖ (А.П.В.). Ясним є, 

що Божий Виконатель, представлений через ―Ассу-

ра‖, ―призначив‖ новочасний Тир (себто, римо ка-

толицьку гієрархію і її духовенство й союзників), до 

місця або стану незамешканого людьми, але лише 

для звірів, отже на спустошення. Яко попертя сього 

заключення завважте слова Одкриття 18:2,3: ―І  

покликнув сильно голосом великим, глаголючи: 

Упав, упав Вавилон, велика (блудниця), і став до- 

мівкою бісам (диким козлам і сатирів) і сховиськом 

всякому духові нечистому (воняча пара, що вихо-

дить із багнистої, нечистої й зіпсутої землі), і схо-  

виськом всякій птиці нечистій і огидній (місце, де 

часто перебувають птиці, признані законом Божим, 

яко невідповідні для мешкання людини). Бо       

пристрасним вином блудодіяння свого напоїла всі 

народи, і царі земні блудили з нею, і купці земні з 

превеликої розкоші її збагатіли‖. Без сумніву, що 

цей текст відноситься до сатанської організації,  
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римо католицької гієрархії, котра є головною частю 

їі. Отже пророцтво Ісаії відкриває, що Єговів Вико-

натель ―призначив‖, що диявольська релігія буде 

спустошена згідно із записаними присудами по при- 

казу Єгови. 

Пророк дальше говорить про успішні Халдеї і сим- 

волічно відноситься до Єгового Виконателя, кажу-

чи: ―А вони побудували башти собі (свої башти, 

А.П.В.), (твердині, Ротердам) – а їх домівки повале-

но (розкинено А.П.В.), збурено (Ротердам). Башти 

для облоги були поставлені, і сим чином посіли му-

ри старинного Тиру, і палати його купецьких князів 

були збурені. Пристосовуючи се пророцтво до ново-

часного Тиру, організації римо католицької гієрар-

хії, Божий Виконатель, Ісус Христос, установив  

башти облоги проти диявольської релігійної систе-

ми, і князів римо католицької організації, що тор-

гують людьми й нищать їх права, і тоді система  

впаде, включаючи так званого ―святого отця‖ і всіх 

торговельних князів. І який же буде наслідок? Про-

рок відповідає: ―Він припровадив їх до руїни‖ 

(А.П.В.), себто, Виконатель Єгови, з початком Ар-

магедону спричинить руїну диявольській релігійній 

системі. 

Твердині римо католицької системи, які через дов- 

гий час зневажали ім’я Всемогучого Бога, будуть 

цілком покрушені на порох, а ті, що будуть жити й 

бачити, будуть мати чого ридати. А тому каже про-

рок Єгови: ―О, ридайте, кораблі Тирські, 



260 

ВОРОГИ 

 

бо спустошена ваша твердиня (котрим є новочас-

ний Тир)‖ (Іса. 23:14). Сей вираз є подібний до слів 

Ісаії 23:1 і показує, що те ―ридання‖ прийде з почат- 

ком Армагедону і коли гієрархія упаде. В чотирнад-

цятім вірші, в Поправленій Версії, є сказано: ―Ри-

дайте, ви кораблі Тирські, бо ваша твердиня спус-

тошена‖. ―Гієрархія судівництва‖, яка оперує з Ва-

тикану, Італії, по приказу Господа Єгови, напевно 

буде спустошена; і ця ―гієрархія судівництва‖, цент- 

ральне правительство релігійної системи, що через 

століття ошукувало людей і зневажало Боже ім’я, 

упаде. Коли твердиня упаде, тоді її помічники мо-

жуть лише ридати. Армагедон зазначить цілковите 

сповнення повисшого пророцтва Ісаії, двадцять 

третьої голови, чотирнадцятого віршика. 

 

МАЙБУТНЄ СПОВНЕННЯ 

 

Думка була піддана, шо вірші, від одного до чо-

тирнадцятого в Ісаії, 23–тій голові, описують певні 

гіркі досвідчення римо католицької гієрархії, яким 

вона підлягала протягом сімдесяти років, від 1848 

року, до 1918 року, і протягом котрого то часу ―за-

будуть‖ про ню, й вона заридає; що при кінці того 

періоду, римо католицька гієрархія знову висту-

пить наперед, і тому та остання часть пророцтва, 

що є записана в двацять третій голові, відноситься 

по сповненню першої части того пророцтва. Однак 

сі факти не пасують до заключення,  
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тому що ―ридання‖ Тиру ясно відноситься до того, 

що прийде з початку Армагедону. Однак як здаєть-

ся, то майбутнє оновлення цього пророцтва, віднос-

но ―ридання кораблів Тирських‖, або попирачів 

Тиру, знаходиться в періоді сімдесяти років, згада-

них повисше, з 1848року, по 1918 рік; та замість на-

зивати се сповнення, то лучче назвати згідну рівно-

біжність подій на малу скалу того пророцтва. Тут 

здається буде на місці навести певні підходячі істо-

ричні події, які перейшли протягом сімдесяти років, 

від 1848 року, до 1918 року, щоби студент міг заста-

новитися над ними, студіюючи те пророцтво, і кот-

ре то застановлення поможе усунути сумнів, який 

інакше може існувати, ці історичні події є взяті із 

добре знаного й признаного авторітету. Вони відно-

сяться до римо католицької релігійної системи від 

1848 року, до 1918 року, і ось вони: 

 

ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ 

 

1848 рік, січень. Революція в ріжних частях на іта-

лійському півострові.  

Лютий 22–24. Революція у Франції; Король Луїс 

Филіпий скинутий; проголошено республіку.  

Березень. Революція в австрійській імперії. Рево-

люційні розрухи в Німеччині. Розрухи в Римі; люд-

ність домагається демократичного міністерства і 

признання італійської народності; папа (Піус IX) 

вагається; римляни окружили палату,  
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і повстала боротьба, в результаті папа згодився на 

народне міністерство (Кардинала Пальму, папсько-

го секретара застрілено в сій боротьбі) …  

   Листопад 16. На 20 листопада прийнято вільну 

Конституцію.  

  На 24 листопада папа втікає перебраний до Гаєти. 

  На 28 листопада папа протестує проти тимчасово-

го правительства в (Римі). 

1849 року, 8 лютого. Римська народна рада відіб-

рала папі всяку тимчасову власть, і прийняла рес-

публіканську форму правительства.  

На 18 лютого, папа робить відозву до католицьких 

властей (світа). ―Тепер він тішився прихильністю 

реакціонерів з цілого світа, котрі холоднокровно 

гляділи на його початкові змагання реформувати, 

однак стягнув прокляття лібералів, котрих справою 

він понехтував. Рим полишений без управителя,   

розвинувся в республіку. Папа протестував проти 

всіх його діл, і накликував на католицький світ, 

щоб повалити його‖. (МіКлінтока і Стронга, енцик- 

лопедія, том 8, Піюс IX).  

На 3 червня французи, під вождьом Овдінотом,  

розпочали напад на Рим.  

На 30 червня, по відважній відпорі, римляни під-

далися французькій армії.  

На 4 липня римська рада була розвязана, і чинов-

ник з табору Овдінота прибув до Гаєти, представив- 

ши папі ключі Риму. 
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  1850 рік. В квітню папа прибув до Риму; карди-

нал Антонелій стався заграничиим міністром.  

―У квітню, 1850 року, папа повернув окружений 

багнетами французької армії… Перше його діло бу-

ло знишити зрадливу конституцію затверджених 

прав, які він загварантував своїм підданим… Інкві-

зиція відновила свою святу роботу... Біблія була за-

боронена‖ (МіКлінтока і Стронга, енциклопедія, 

том 8, Піюс IX).  

На 24 вересня він видав булю, установляючи римо 

католицьку гієрархію в Англії. 

1861 рік, 27 березня. Кавор оголосив Рим яко сто-

лицю Італії. 

В червню, французький імператор зірвав союз з 

Австрією й Іспанією, щоби підтримати тимчасову 

власть папи. ―В 1868 році, австрійці зломали свій 

конкордант і оголосили рівноправність. Рік опісля, 

цариця Езабеля була вигнана з Іспанії, і народне 

правительство відмовилось приняти попередні 

умови папства (29,30 вересня)‖. (На 16 лютого, 1873 

року, перша Іспанська республіка була проголоше-

на в Мадриді, Іспанія) – (МіКлінтока і Стронга, ен-

циклопедія, том 8, Піюс IX). 

В 1870 році, 11 вересня, папа відкинув був усло- 

вини, представлені йому царем Італії (самодер-  

жавство міста Леоніна і здержання його доходів).  

На 20 вересня, по короткій битві заграничних  

папських військ, стримані приказом папи  
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італійські війська, під керовництвом вождя Кадор-

на, зламали лінію і увійшли в Рим.  

   На 21 вересня, кардинал Антонелій дипломатично 

запротестував проти італійського наїзду на Рим.  

   На 26 вересня, папа Піюс IX, дальше протестує. 

   На 29 вересня, папа вислав циркуляр до кардина-

лів, протестуючи проти наїзду й втрати своєї свобо-

ди, і проти вмішування в його почту.  

   На 2 жовтня загальне голосовання; із 167 548 го-

лосів, 133 681 голосували за злуку Риму з царством 

Італії.  

   На 8 жовтня, вислід голосовання післано до коро-

ля (Італії).  

   На 9 жовтня, Рим і його провінції були прилучені 

до царства декретом царя. 

―Нарешті в 1870 році війна з Прусами знищила 

імперію у Франції, і з упадком Луї Наполеона не 

лише Франція відмовилась бути привязаною до Ри- 

му, але ворота Вічного Города отворились для всієї 

Італії… Без взгляду на всякі змагання (царя) Вікто-

ра Емануїла зробити мир, то папа сильно стояв при 

своїм протесті проти конечної зміни річей. Він запе-

рся у Ватикані, і назвав себе вязнем‖ – (МіКлінтока 

і Стронга, енциклопедія, том 8, Піюс IX). 

1871 рік, 13 травня загварантовано папі повну 

особисту свободу й почести і 3 225 000 лірів доходу, і 

т. д., що на 15 травня папа відкинув у своїй урядо-

вій промові.  
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  На 27 жовтня, в урядовій промові папа назначує 

декотрих італійських єпископів, і дальше відкидає 

гваранцію. – Словар Датів Гейдна, під заголовком 

―Рим‖, ―Папа‖, ―Франція‖, ―Іспанія‖ і т. д. 

1878 рік. ―На 7 лютого, папа Піюс IX умер. На 7 

лютого, 1878 року, він умер по довшій недузі від   

водної пухлітини… Місія церкви була також скріп-

лена і поширена в поганських краях, і великі гіє 

рархії, в краях колись поганських і ПРОТЕСТАН- 

СЬКИХ були додані до множества духовенства, що 

посідали ―латинське послушенство‖. Ось так, в 

1850 році, він установив екклезиястичне правите-

льство Англії... радуючися майбутній побіді своєї 

церкви у краях, де реформація істнувала через три 

століття. Дальше він сотворив в сім краю (Сполу-

чених Державах Америки) велику католицьку гіє-

рархію, через вивисшення архієпископа Нью Йорку 

в 1875 році на кардинала, і приготовив дорогу на від 

новлення уряду гієрархії в Шотландії, що взяло міс- 

це в 1878 році ... Одно із найогиднійших діл в історії 

його царювання, то се насильне навернення жи- 

дівського хлопця Мортара, і також понижений стан 

Євреїв в Римі, де мури Гитта були зруйновані з ус- 

тановленням італійської власти‖ – (МіКлінтока і 

Стронга, енциклопедія, том 8, Піюс IX). 

―Він також установив чотири нові єпархії в Спо-

лучених Державах, тобто, в Албанії, Буфало, Кліве-

ленд і Гальвестон, всі в 1847 році. Пізнійше, він 

установив около 50 єпархій у місцях середної  
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величини американських міст… Тепер справи ішли 

надто скоро і надто далеко для Піюса, котрий від-

мовився стрінути революційний рух ... Папа тепер 

цілком загубив прихильність римського населення. 

Будучи загроженнй заворушенням в його власній 

палаті, він утік до Гаєти в лютім 1849 року із Маззі-

нєм, як головою. Луї Наполеон, рішивши приверну-

ти папство, післав військо до Риму під розказом 

Овдінота, через котрого італійські патріоти, під 

провідинцтвом Гарібальді, були розбиті. Рим під  

дався на 3 липня, але папа не повернув до своєї сто-

лиці аж в квітню 1850 року… Тепер папа звернув 

свою ввагу цілком на церкву. Він установив ново-

чин єзуїтів, назначував святих і установив дві дог-

ми... в 1854 році… і в 1870 році. До того часу папсь-

ка тимчасова влада була дуже обмежена з причини 

постійного з’єднання Італії під Віктором Еманнуї-

лом. Однак тимчасова власть папи була дальше за-

певнена через присутнісіь французьких військ в Ри- 

мі… 

   На 20 вересня, 1870 року, італійські війська обня-

ли Рим, і тоді скінчилася тимчасова влада. Ватикан 

полишився для папи; і вільні дипломатичні зноси-

ни, царські почести і £129 000 річного доходу було 

запевнено для нього. Але се він відкинув і заперся у 

Ватикані в його садах, заявляючи себе в’язнем у 

своїй власній палаті‖ – Американа, Том 22, ―Піюс 

IX‖, сторона 137. 
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 1878 рік. На 4 березня, римська гієрархія віджила 

за стараннєм папи, архиєпископа з Глазго, єпископа 

з Донкелд, і так далі. Се сталося около місяць по 

смерти Піюса IX, котрий був папою майже 32 роки. 

―В листопаді, 1848 року, (в котрім то році папа Піюс 

IX утік до Гаєти), німецькі єпископи римського по-

ходження зібралися у Вурзбургу, шоби нарадитися 

разом, як поступати в сім критичнім часі… Однак 

зараз перед тим була створена організація з далеко-

сяглим значінням, у котрій також мало брати живу 

участь світське населення, а іменно, Побожне То-

вариство, римо католицьке противоставлення за-

ряду протестанської церкви…  

В жовтню, 1848 року, в Маянцях… перший союз 

сього роду був сотворений під ім’ям Побожне Това-

риство. Тут усі поодинчі союзи були зложені в одну 

велику унію під ім’ям ―Католицький Собор в Ні 

меччині‖; хотяй в практиці коротше ім’я Побожне 

Товариство було більше ужите... Друге зібрання 

взяло місце в Бреславі, де отримано лист від папи, і 

де зібрані отверто заявили, що ―ЗЛУЧЕНА НІМЕЧ- 

ЧИНА БУЛА ЛИШЕ МОЖЛИВА 3 КАТОЛИЦЬ- 

КИМ ХРИСТИЯНСТВОМ‖. Тоді зорганізовано но-

ве товариство, під ім’ям Товариство Вінцентія для 

місійної роботи вдома… В Сполучених Державах 

заледво чи можна знайти місто, у котрім не знахо-

дилося б одно з таких товариств. Напрям–один, хо-

тяй ім’я може бути розмаїте. Ціль сих організацій в 

Сполучених Державах є, щоби приневолити  
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державу, скільки можна, під вплив контролю гіє 

рархії, а політична арена – се поле праці. Вони уже 

впливають на законодавчі тіла, шкільні ради; і так 

можемо сказати, що вони становлять державу в 

державі‖ – МіКлінтока і Стронга, енциклопедія, том 

8, ―Побожні Товариства‖. 

1914 рік. На 3 вересня. Кардинал делла Чіза був 

вибраний наслідником Піюса IX, і взяв ім’я Бене-  

дикта ХV. 

 1917 рік. На 1 серпня. Бенедикт ХV видав свою 

―славну ноту о мирі‖, ―на котру президент Вільсон 

відповів в користь союзників із злучених властей, 

кажучи, шо ідеали (папи) були їх ідеалами, але що 

Центральні Держави не хотіли признати або приня-

ти їх‖ – Американа, том 3, ―Бенедикт XV‖. 

1918 рік. На 11 листопада, при закінченню великої 

нагінки за війною в Сполучених Державах, сім та-

ких організацій брало участь. ―Тут повстає велике 

незадоволення з розпорядження–головно з причини 

Католицької Воєнної ради, в котрій були заключені 

Рицарі Колумба, що отримали $30 000 000. Ті що 

спротивилися сьому бюджетові, заявили, що Рицарі 

Колумба, яко організація, не мали права ділитися і 

присвоювати привилеї більше чим інші тайні това-

риства, і що католицька церква не повинна мати 

привилею в таборах і на полю більше чим інші ре-

лігійні тіла… Головно католицька церква стане 

отверто як політична організація, котра протягом 

цілої війни не полишить каменя  
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не переверненого, щоби попхнути наперед папські 

справи… І між закидами проти католицької церкви 

по війні будуть ті, що вона ділилась і загарбувала 

привилеї, і привлащувала методи, якими вона за 

певнила собі місце у воєннім пробутку‖ – Апостоль-

ський Перегляд, 19 листопада, 1918 року. 

1918 рік. На 30 листопада. Ню Йоркський Evening 

World заявив, що папа бажає брати участь у миро-

вих переговорах, щоби міг дістати ―тимчасову 

власть‖, і додає, що він старається установити при- 

ватний телеграф у Ватикані до всіх правительств, 

так щоби не уживати італійських телеграфічних лі-

ній – Вартва Башта, 1 січня, 1919 року, сторінка 4,5. 

1919 рік. У січню, Бенедикт ХV цілком увільнив 

італійських католиків від усякої заборони брати 

участь в італійськім політичним життю. Його зно-

сини з царським двором Італії були більше згідні, 

чим якого іншого папи від 1870 року, полишивши 

по собі отворену дорогу до полагодження того так 

славного ―Римського Питання‖. З початку ―царю-

нання‖ Бенедикта XV, около двадцять держав мали 

дипломатичні зносини з Ватиканом. При кінці, в 

1922 році, було більше чим тридцять один. Зносини 

з Францією були відновлені, і британська імперія 

зробила кроки до більше привязних зносинів. В той 

час зроблено заходи для виміни представителів з 

Токіо, Японія – Американа, том 8, ―Бенедикт XV‖. 

1919 рік. На 11 березня союзна преса подала з Па-

рижу слідуючу новину: ―Звістка є, що папа  
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Бенедикт зробив відозву до властей, зробивши на-

тиск на конечність скорого заключення миру з Ні-

меччиною. Як розуміють, то папа зазначив, що Ва-

тикан посідає достовірну інформацію, що обставини 

в Німеччині, соціальні як і економічні, є дуже прик-

рі, і що він боїться поширення большевизму з такою 

скорістю, що може виринути большевицька держа-

ва, і котра може зробити союз з большевицькою Ро-

сією‖ Вартова Башта, квітня 1, 1919 року, сторінки 

100,101. 

19І9 рік. На 23 березня відбулося перше віче фа-

шистів у Мілані, Італія. В травню, Адольф Гітлер 

був перший раз присутний на вічу нацистів у Мюн-

хені, Німеччині.  

У вересню, Народно Католицька Доброчинна Рада 

була зорганізована у Сполучених Державах. 

При кінці світової війни в 1918 році, римо католи-

цька гієрархія зрозуміла, що прийшла для неї наго-

да розпочати змагання привергути собі тимчасову 

власть, яку та інституція мала перед тим. Гієрархія 

тоді розпочала свої змагання, які успішно прийшли 

до здійснення на 11 лютого, 1929 року, коли то пуб-

лічно було проголошено, що тимчасова власть папи 

була привернена. 

Тепер, єсли можливо, треба рішити, до чого відно-

ситься вираз ―сімдесять років‖, про що згадується в 

пророцтві (Іса. 23:15); і що значить, що блудниця 

була забута, і що значить ―пісня блудниці‖. Вистар-

чить тут згадати, що пророцтво в 15 і 16 віршику  
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сповнилося перед ―риданням‖, про що говориться в 

віршах від 1 до 14, котре то ―ридання‖ ясно зазначує 

почин битви великого дня Бога Вседержителя. 

―День Єгови‖ се вираз, ужитий в пророцтві і відно-

ситься до часу, коли Єгова посадив на престіл свого 

помазаного царя і післав Його царювати (Пс. 2:6; 

110:2). У святих Писаннях також він є названий, як 

―той день‖. Він зазначив час, коли Ісус Христос, 

цар, почав перешкоджати правлінню Сатани, котре 

через довгий час не мало жадної перешкоди. Той 

час є зазначений через розпочаття ―війни в небі‖, 

наслідок чого був, що Сатана і його ангели були 

скинуті з неба на землю (Одкр. 12:7). Майже в той 

самий час зачалась світова війна на землі. Сей час 

зазначив початок упадку Сатани, котрий то упадок 

дійде до вершка в Армагедоні. До того часу відно-

ситься пророцтво Ісаії 23:15, де є написано: ―І буде в 

той час‖. Тут те пророцтво під розвагою лишає рі-

чи, які будуть переходити з початку Армагедону, а 

звертається до річей, або причини, задля котрих по-

встає боротьба. Час на сповнення сієї части про-   

роцтва в Ісаії 23:15 прийшов в 1914 році (по Христі), 

коли війна в небі почалася (Одкр. 12:7). Як се пока-

зано через історичні факти, в 1914 році і кілька ро-

ків перед тим, римо католицька гієрархія не вважа-

лась, що вона посідає тимчасову володіючу власть 

на землі. Протягом того часу папу називали ―білим 

в’язнем‖ у Ватикані. 
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Бачучи, що старинний Рим представляв римо ка-

толицьку гієрархію, котра є новочасним Тиром, то 

се поможе нам студіювати те пророцтво, єсли ми 

будемо пам’ятати головну ціль гієрархії, котра то 

ціль є: Володіти народами землі, яко представитель 

Христа, із фальшивим гаслом, ―Христос Рекс‖, що 

значить ―Христос цар‖, але вдійсности розуміючи 

під сим папу, голову римо католицької ―гієрархії 

судівництва‖ на землі. Ось такий був напрям римо 

католицької організації від самого початку, але від 

часу до часу вона була попхнута назад, а се вона 

приписує своїм ворогам. 

Каже пророк Єгови: ―Станеться се в той день, що 

Тир (новочасний Тир, організація римо католиць-

кої гієрархії), буде забутий. Забутий ким? Її поперед- 

ними неправильними любовниками, котрі чинили 

перелюбство з нею. Вони забудуть про ню, як тим-

часову власть. Політичні власті викреслили її, як 

тимчасову власть, дивлячися на папу, як на духов-

ного порадника без великого впливу, щоб його боя-

тися. Се однак не значить, що гієрархія була забута 

на сімдесять років. Пророцтво ясно назначує час, 

коли вона буде забута, кажучи: ―В той день, що Тир 

... буде забутий‖. Коли порівнати слова віршика 15 

із 17, то вони ясно показують, що у певнім періоді та 

облудниця буде забута, і що се станеться в ―той 

день‖, себто, в день Єгови; і що се станеться при  

кінці сімдесять років, коли Господь одвідає Тир. 

Очевидно, одвідання Тиру Господом не буде  
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для його скріплення, але щоб його осудити. Се одві-

дання зачинається із початком ―дивовижного діла‖ 

Єгови, і закінчиться з ―незвичайним ділом‖ – Іса. 

28:21. 

 

 

СІМДЕСЯТ РОКІВ ПЕРІОД 

 

Те пророцтво Ісаії вважалося рівнобіжним про-

роцтву Еремії, у котрім ―сімдесять років‖ мали  

стичність із сімдесятьома роками спустошення Єру-

салиму. Відносно сього пророк Єгови каже: ―Пош-

лю і збурю всі племена півночні говорить Господь, а 

з ними посланця мого Навуходонозора, царя Вави-

лонського, й приведу їх на сю землю (Юди і Єруса-

лиму), й на осадники її і на всі сусідні народи 
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 (включаючи і Тир); і вигублю їх до нащаду (у типі 

на сімдесять років), і зроблю їх страхом і сміхови-

щем та вічною пустинею…уся ж земля ся (Канаан) 

зробиться пусткою й дивовижею, і служитимуть сі 

народи (включаючи і Тира) цареві вавилонському  

сімдесять років. А як упливе сімдесять років, пока-

раю царя вавилонського й той нарід (через вики-

нення Сатани і його ангелів з неба; що зачало брати 

місце в 1914 році), говорить Господь, за безбожність 

їх, і землю халдейську, та й зроблю її вічною пусти-

нею‖. Яку землю Бог зробить вічною пустинею? 

(Вірш 9, 11). Напевно Тир є заключений, тому що 

написано є: ―Ще ж і всіх царів Тирських і усіх царів 

сидонських, і царів у морських осадах по тім боці 

моря‖ – Єрем. 25:9–22. 

Божий пророк Захарія говорить про позатипічне 

сповнення цього пророцтва на духовім Ізраїлі,  

представленого через Єрусалим, і той час є виразно 

зазначений (гляди Захарії 14:1,2; книжка Приготов-

лення, сторінка 281). Для духового Ізраїля не треба 

було бути спустошеним сімесять буквальних років, 

щоби сповнити типічний образ спустошення ста-

ринного Єрусалиму.  Спустошення духового Ізраїля 

було доконане між 1914 роком і 1919 роком, або 

протягом періоду около чотири роки. У тім часі ду-

ховий Ізраїль, тобто, останок, котрий мав свідчення 

Ісуса Христа (Одкр. 12:17), сповнив образ увільнен-

ня невільників з Вавилону до Сиону,  
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і так сімдесять років спустошення позатипічно  

сповнилися. Важна річ є спустошення, а не як за 

довгий час се тривало. 

Завважте, що Єремія рахує спустошення Тира че-

рез сімдесять років, що воно рівнобіжить із спусто-

шенням Єрусалиму; отже як річ малась з духовим 

Ізраїлем, так і річ малась із Тиром в новочаснім 

сповненню, тобто, що тичиться до римо католиць-

кої гієрархії. Спустошення або втрата тимчасової 

власти, або час, в котрім ―блудниця‖ була забута не 

конечно мусить бути сімдесять років довгий. Важна 

річ тут є СПУСТОШЕННЯ, а не точна довжина ча-

су його. Дальше, повисший період спустошення 

прийшов ―у той день‖, отже не міг зачатися аж з 

початком дня Єгови, а іменно, в 1914 році. 

У типі або образі ті два рівні періоди рівнобіжать; 

а також символічний період в сімдесять років ново-

часного Тиру, мали б скінчитися приблизно в тім 

самім часі коли спустошення Нового Єрусалиму 

скінчилося, тобто, десь при кінці 1918 року, або з 

початком 1919 року. Отже тут не треба мірити назад 

від 24 листопада 1918 року, до 24 листопада 1848 

року, щоби віднайти час сповнення сієї части про-

роцтва. Варто зазначити, що римо католицька гіє-

рархія була забута й понехана ―в той день‖, себто, в 

день Єгови, котрий почався в 1914 році; і який то 

період забуття закінчився в 1919 році; і що її забули 

її попередні політичні прихильники, які блудили із 

нею, і признавали її за тимчасову власть.  
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Єсли фізичні факти покажуть, що римо католицька 

гієрархія була забута або занедбана через політичні 

власти від 1914 до 1919 року, то се попирало б даль- 

ше заключення, що сповнення сих сімдесяти років 

періоду взяло місце як сказано повище, тобто, від 

1914 року по Христі, до 1919 року. 

 

―ЗАБУТА‖ 

 

Римо католицька гієрархія старалась засісти на 

видному місці під час світової війни, але їй не вда-

валось. Протягом того часу папа був головно під 

піддозрінням, а переважно через державних союз-

ників, і то з доброї причини. Хотяй папа старався 

заслонити себе тим, що він був невтральний протя-

гом світової війни, то однак це твердження не вва-

жали за щире. Завважте слідуючий історичний 

факт: ―Лондон, Договір з (1915 року). Тайний дого-

вір заключено між Італією, Францією, Великою  

Британією і Росією на 26 квітня, і остаточно підпи-

сано на 9 травня 1915 року, заявляючи условини, на 

підставі котрих Італія згодилася воювати по стороні 

Союзних Держав. ―Через будучий договір мира‖ 

Італія мала дістати Трентіно, цілий полудневий Ти-

роль, по границі його натуральних і географічних 

границь, Бренера Пас;…святій столиці не дозволе-

но вмішуватися в дипломатичні питання відносно 

мира або інших питань які могли виринути  
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з причини війни― – Енциклопедія Американа, том 

17, сторінки 632–633. 

 Ми бачимо тайний договір Союзних Держав, що-

би знехтувати або забути римо католицьку гієрар-

хію, як тимчасову власть, а головно голову її. В  бе-

резню 1929 року, у Вашингтоні Д.К. видано було ви-

давництво під назвою Протестант, і в томі 9, чис-

ло перше, сторінка перша, параграф третий і  чет-

вертий каже: ―Через цілу світову війну єпархіальні 

часописи гієрархії сього краю (Сполучених Держав) 

спонукували папську амбіцію засісти й судити во-

юючі сторони, яко посередника миру. Це була Іта-

лія, котра зазнала поразки в цьому прагненні. В   

лондонськім договорі (котрий то договір зроблено в 

1915 році, про котрий згадано повисще), та держава 

зробила умову і заборонила папі бути учасником 

ворожнечі або в договорі миру. Італія виключила 

папство від обидвох мирових договорів в Гадзі. Та 

конкордант (з 1929 року) усунув цю перепону. За-

мість бути рішучим ворогом до папської столиці, то 

Італія сталась найвизначнішим союзником‖. Це до-

казує, що папа старався мати неправильні зносини 

з політичними властями народів протягом світової 

війни, але він був відопхнутий назад і забутий про-

тягом того періоду, себто, між 1914 і 1919 роком; і се 

точно сходиться з часом, коли духовий Ізраїль був 

поневолений через організацію Сатани. Стара блуд- 

ниця не могла приманити захланні народи в часі 

війни, тому що вони бажали загарбати ввесь 
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здобуток. Ці факти є точним сповненням пророцтва 

відносно ―забутої блудниці‖. Ся стара жінка схили-

ла свою голову і накрилась чорною плахтою протя-

гом того часу. Але вона пробудилась при кінці того 

періоду, як се пророцтво предсказало. 

Каже те пророцтво (вірш 15): ―Скільки звичайно 

один цар живе‖. В прообразі той ―один цар‖ був з 

вавилонської лінії царів, від Навуходонозора до   

Валтасара, з краю халдейського. Але в позатипі або 

в сповненню сього пророцтва ―в той день‖ від 1914 

року, Ісус Христос, окоронований цар Єгови, зачав 

своє царювання. ―Як дні одного царя‖ (Лісар); ― по 

числі днів певного царя‖ (Ротердам). Сі два останні 

переклади помагають вияснити справу, і очевидно 

відноситься до ―царя халдейського‖, і в позатипі до 

часу спустошення від 1914 року, до 1918 року, як 

про се повище сказано. Світова війна закінчилась 

на 11листопада 1918 року, і вскорі потім час тісноти 

для папи сповнився, і період, в котрім він був ―за-

бутий‖, скінчився. Зараз з початком мирових кон-

ференцій папа рушився і старався дістати місце в 

тій конференції. На 30 листопада 1918 року, Ню  

Йоркський Evening World помістив статтю, що па-

па (Бенедикт XV) бажає брати участь в мировій 

конференції, щоби він міг дістати сяку–таку власть; 

і також зазначив, що Ватикан старався установити 

особисті телеграфічні лінії з Ватикану, тобто, ―при-

ватні телеграми до всіх правительств, щоби йому не 

вживати італійських ліній‖ (Вартова Башта 
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 з 1 січня 1919 року). До того часу італійське прави-

тельство тримало ―стару пані‖ на заді. Мирова кон- 

ференція отворилась на 18 січня 1919 року, на якій 

то конференції предложено заснувати Лігу Народів і 

що пізніше прийнято, і на тій конференції папа ста-

рався дістати місце на рівні з іншими політичними 

правительствами або народами, але не зумів. Всі сі 

факти показують, що та стара пані була забута. 

Повисше згадані події взяли місце около сімдесяти 

років від 24 листопада, 1848 року, у котрім то часі 

папа утікав перебраний з Риму. На 8 лютого, 1849 

року, італійське правительство відобрало від папи 

всяку світську вдасть. Та сі факти видаються бути 

малозначні для пророцтва і не є сповненням його. 

Такі факти помогли лише заховати правдиве зна-

чіння пророцтва на час, аж до назначеного Богом 

часу зрозуміти його. Те пророцтво каже: ―По сімде-

сяти роках (типічного і позатипічного сповнення), 

Тир буде співати як блудниця‖. Інші переклади сієї 

части пророцтва звучать: ―Бути Тирові так, як ска-

зано у пісні блудниці‖ (А.П.В.). ―На Тир прийде те, 

що сказано в пісні про блудницю‖ (Ротердам). 

―Прийде на Тир пісня блудниці‖ (Дуя). ―Станеться з 

Тиром після пісні про блудницю‖ (Лісар). Завважте, 

що тут є сказано ―після пісні блудниці, а не після  

пісні через блудницю; і для тієї мабуть причини Лі-

сар переложив цей текст шістнадцятий ―як пісня‖. 

Та ―пісня про блудницю‖ мусить бути і певно є про-

роцтвом Господнім про облудні релігійні  
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системи, себто, римо католицьку організацію, союз-

ники й прихильники, і котре то пророцтво предска-

зує її повід зараз при кінці періоду, в котрім вона 

була забута. Католицька система, подібно до блуд-

ниці, співає пісні, щоб привернути до себе увагу. Та 

пісня зачинає відживлювати її торговлю й заступ-

ництво і її змагання осягнути головну ціль, а імен-

но, володіти народами землі, яко намісник Христа в 

диктаторський спосіб. 

Слова ―пісня про блудницю‖ є звернені до самої 

блудниці, тобто, до римо католицької гієрархії, по 

тім як світова війна закінчилась в 1918 році, і потім, 

як ворог Сатана і його злобна товпа ангелів була 

скинута з неба на землю, і коли Сатана зачав збира-

ти свої сили, видимі й невидимі, до Армагедону 

(Одкр. 12:7–9; 16:13–16). В сім ділі Сатана пускає в 

рух релігійні заведення, римо католицьку гієрархію. 

Се також назначує час, коли Господь відбудував 

Сион і вислав свій останок, насіння Його жінки, яко 

своїх свідків проголошувати Його ім’я й царство по 

цілій землі (Одкр. 12:17).  Слова ―пісня про блудни-

цю‖ є як слідує: ―Возьми цитру, ходи по місті, ти, 

забута блуднице! Пригравай гарно, виспівуй багато 

пісень, щоб тебе собі пригадали!‖ (Іса. 23:16). Ся    

пісня не возвеличує ім’я Єгови, але противно. ―Гар- 

фа й гуслі, бубон і сопілка та вино на їх бенкетах; а 

на діла Господні вони й не спозирнуть, і про вчинки 

рук Його й не спогадають‖ – Іса. 5:12.   
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Блудниця – се ―вуличниця‖, котра одягає на себе 

найкращі свої шати, намалюється, і вганяє, щоби 

доконати своє діло спокушаючи і зводячи інших. 

Вона уживає ―гарфи‖, тобто, приємного звуку, щоби 

приманити нових любовників, включаючи і тих, що 

вона колись мала, і також нових прихильників, як і 

Сполучених Держав, і її фахових політикерів–упра-

вителів. Вона прикрашує себе оскільки може і ви-

конує свою зводничу роботу, і чинячи се, вона ужи-

ває чарів і захоплюючого звуку. ―Цитра‖, після про- 

роцтва, представляє знаряд старої блудниці, який 

додає їй сили і впливу для її релігійного галасу або 

ложей, щоби заманити інших в свої сіти і дістати 

контролю над ними. Сим позатипічним знарядом є 

єзуїти, фашисти, нацисти, ―святий рік‖, товариство 

святого імени, католицький чин, рицарі Колюмба, 

проти комуністичні школи, католицька преса, на-

родна католицька доброчинна рада, легіон чемнос-

ти, контроля і цензура над кінотеатрами, вдаваний і 

лицемірний патріотизм, показаний через привітан-

ня прапорів, будовання памятників і іконів коштом 

релігіоністів, і тим подібні рухи, при помочи котрих 

вона зводить і обманює легковірних людей і на-    

діється сим чином поступити дальше із своєї спра-

вою, а іменно, заволодіти народами через диктато-

рів. По світовій війні стара блудниця щоденно чва-

нилася і гордо парадувала перед народами землі. 

Та облудниця, тобто, римо католицька організа-

ція, переходить вздовж і впоперек землю  
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з своїми знарядами під провідництвом Диявола, і 

противиться вірним послідувателям Ісуса Христа, 

котрі тепер співають хвалення Єгови і Його царя. 

Та блудниця прикладає свої найлуччі старання, що- 

би здушити проголошення правди слова Божого. В 

порівнанню з сією блудницею Єгова описує своїх ві-

рних свідків сими прекрасними символічними сло-

вами: ―І бачив я наче шкляне море, змішане з огнем 

і тих, що побідили звіра, і образ його, як стояли на 

шкляному морі, маючи кобзи Божі. І співають піс-

ню Мойсея, слуги Божого, і пісню Агнця, глаголю-

чи: Великі і чудні діла Твої, Господи Боже Вседер-

жителю; праведні і правдиві дороги Твої, Царю 

святих‖ – Одкр. 15:2,3. 

Пісня хвалення Всевишнього звіщає, що Його 

царство є єдиною надією світа, і що Христос буде 

царювати в праведності і знищить всяке лицемірст- 

во і лукавство; і ся пісня вельми занепокоїла стару 

―блудницю‖ і вона вдаряє у свою цитру з всієї сили і 

енергії й вживає всеї сили й впливу, щоби усунути з 

дороги тих, що виграють на гарфах про Господа. 

Пісня блудниці оголошує, що католицька система є 

надія світа; і поки вона так співає, такі релігіоністи 

як Муссоліні і Гітлер аплодують їй і вповають на її 

підтримку. Переслідування свідків Єгови у кождім 

краю є безперечним доказом цього твердження.  

Добре знані факти, які переходять сьогодні, точно 

пасують до цього пророцтва, і це показує, що прий- 

шов час, що по закінченню світової війни, стара  
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блудниця уживає всякої своєї ―облудної краси‖, що-

би притягнути народи і люди, щоби вона запанува-

ла над ними і задоволила своє самолюбне і злобне 

бажання. Вона співділає з Муссоліні і йому подіб-

ними, щоб досягти своєї цілі. 

І де ж вона піде співати сю пісню блудниці? Про-

роцтво відповідає: ―Ходи по місті, ти забута блуд-

нице‖. Колись вона мала власть, опісля вона була 

забута протягом часу, коли політична товпа вважа-

ла за найлучше забути ту стару жінку; однак зараз 

по війні обставини змінилися, і вона думає, що се 

відповідний час тепер вийти і скликати до себе ста-

рих і нових любовників, і прибратися як найпри 

надніше, і сим приманити своїх перелюбників до се-

бе. В якім ―місті‖ вона парадує? Не між Божими вір- 

ними людьми, ані в храмі Сиону; але вона йде по 

місті, котре символічно назване ―християнством‖, 

народи, котрі взяли на себе ім’я Христа задля тор-

говельних цілей. Це –місто ―десяти царів‖. Яко ―ву- 

личниця‖, ся стара досвідчена блудниця віддає при- 

віт кождому володареві або володіючій власті дер-

жав, і висьпівує свої пісні, тобто, вона відограє 

представлення перед ними, щоби сим чином захо-

пити царів. По закінченню світової війни, та облуд-

ниця, римо католицька гієрархія, виставила себе на 

виставу, одягнувшися у свої дивовижні шати, по 

котрих її можна пізнати, і намалювавши своє лице, і 

з облесними словами і великим коштом, котрий то 

кошт покриває ―католицька людність‖,  
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вона йде чарує й обманює. Вона називає се ―като-

лицький чин‖. Його також можна назвати ―дия-

вольський видимий чин‖. Жидівські рабіни і так 

зване ―протестанське духовенство‖ падуть прямо в 

руки старої блудниці, вчаться від неї, і тоді забира-

ють місце на сцені, стараючися переконати полі-

тичних і торговельних мужів що се корисно для них 

співтоваришити з релігіями, тобто, з ―облудною‖ 

організацією. Вона є успішна в своїх зводничих ді-

лах, тобто, римо католицька релігійна система. 

Та стара блудниця ще від світової війни дістала 

цілковиту контролю над Італією і Німеччиною; а в 

котрих краях її фарба і облесні слова не можуть 

зробити нічого, тоді вона вживає сили оружжа. Вона 

вдає за чесну, і лицемірно каже, що вона представ-

ляє Бога і Христа, великого Князя Мира, і в той са-

мий час вона організовує і виконує бунти проти 

правительства Іспанії, тому що те правительство 

вигнало її геть і не хотіло піддатися її зводничим 

чарам, і помагає Муссоліні і солдатам Гітлера вби-

вати в Іспанії невинних бідолах. Її священники і 

інші піддані, одягнені в клерикальні шати і озброєні 

мечем і карабінами йдуть вбивати людей в Іспанії, 

щоби виконати злий замір блудниці і дістати конт-

ролю над тим народом. Саме тепер стара ―блудни-

ця‖ робить велике представлення у Вашінгтоні, 

Д.К., стараючись установити дипломатичні зносини 

між Сполученими Державами а Ватиканом, і Ва-  

шінгтон стає досить пяний ―вином її блудодіяння‖.  
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Сполучені Держави є ще молоді й не так добре оз- 

накомлені з блудницею як інші народи, і пророцтво 

уподоблює їх до молодця, котрого очний зуб виби-

тий. Часто простодушний молодий чоловік підда-

ється впливові заманюючої блудниці, котра співає 

пісні й відкриває себе прилюдно. Сполучені Держа-

ви здається є в такому класі простодухів. 

Бог Єгова, предвидівши нинішний стан і актив- 

ність релігійної організації, давно тому велів напи-

сати приповість, котра відноситься до тепер, а 

іменно: ―Ось, я раз дивився крізь грати у вікно у 

моїй домівці. Та й побачив серед недосвідчених, – 

постеріг між молодими людьми (Злученими Держа-

вами) нерозумного молодика, що йшов близенько її 

переулок і простував до будинку її при дорозі, в ве-

чірні сумерки, в нічній темряві й мороці. І ось – зу-

стріч йому йде молодиця в блудничій одежі, і хит-

рим серцем, щебетлива й невгавуща; ноги її не   те-

рплять перебувати в домівці в себе: То на улиці, то 

на майдані, і переулках кує вона зраду. От і обняла 

його, поцілувала та й каже без сорома в лиці: В мене 

мирна жертва; сьогодні я сповнила обітниці мої; 

тим і вийшла назустріч тобі, щоб тебе відшукати, та 

й–знайшла тебе; постелю мою вслала я килимами, 

квітчастими тканинами з Єгипту; почивальню мою 

запашила я миррою, алоєм та цинамоном; ходи ж, 

будем до самого ранку впиватись пестощами, насо-

лоджуватись любов’ю; мужа бо дома нема,–виб- 

равсь у далеку дорогу. Сакву грошей  
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забрав він з собою, вернеться до дому в призначе-

ний день. Так і приманила його ласкавим щебетан-

нєм, взяла гору над ним солодкими словами. Як 

стій, пішов він за нею, як йде віл під обух, наче пес 

на ланцюгу, наче олень під вистріл, покіль стріла не 

пробє печінок йому наскрізь; так бідна пташка ле-

тить на сіло, й незнає, що воно їй на погибель‖         

– Прип. 7:6–23. 

   Чи Сполучені Держави піддадуться лестощам 

блудниці? Так виглядає! Стара ―блудниця‖ має свої 

знаряди усюди в краю і надмірно працює, щоби діс-

тати контролю над Сполученими Державами і кож-

дим відділом правительства. Політикери йдуть за її 

принадою, і многі люди, що є легковірними, також 

піддаються їй. Фашисти й нацисти є одна і та сама 

товпа і є дуже добрим знарядом для римо католиць-

кої гієрархії, щоби дістати контролю над народами. 

Кождого дня сила тієї організації зростає в Сполу-

чених Державах. Як здається, то загал людей спить 

і не зважає на небезпеку. Та блудниця контролює 

навіть рухомі образи, щоби люди думали про все, 

окрім небезпеки, яка висить над цим народом. 

Агент Ватикану є рухомим образом диктаторської 

цензури, він похвалює образи, які возвеличують ка-

толицьку систему залишаючи неоприлюдненою її 

розпусну поведінку і багато інших злочинів. Це сп- 

равді страшний час! Надійшла ніч, а люди сплять! 

Темрява вкриває землю, а поморок  
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народи (Іса. 60:2). Та облудна організація і її знаря-

ди є дуже заняті протягом усіх пір ночі. 

 Стара ―блудниця‖ співає пророчу пісню, яко ж 

написано: ―Пригравай гарно, виспівуй багато пі-

сень, щоб тебе собі пригадали‖. Це вона робить, що-

би додати принади до своїх чарів та сили. Вона ста-

рається спонукати політичну товпу вірувати не ли- 

ше, що вона є духовним провідником, але що вона 

повинна мати світську власть і зверхність над усіма 

політичними організаціями. Спонукавши політике-

рів піддатися своїм лестощам, вона при помочи їх 

дістане контролю над людьми і буде управляти   

ложно під ім’ям Христа над сим народом, а остаточ- 

но над усіма народами ―християнства‖. 

Цей наступ римо католицької гієрархії в теперіш-

нім часі ця організація називає ―католицький чин‖ 

і доказує поза всякий сумнів, що та стара ―блудни-

ця‖ старається в теперішнім часі дістати світську 

власть над народами землі. Отже вона співає пісню 

ложну, бо лож це є її товар в торговлі, як це Бог 

предсказав. Тепер вона гордо хвалиться і каже: 

―Ми втечеще певне маєм у льжі, й в омані притулок 

надійний‖, і ніщо не подужає нас (Іса. 28:15). 3 бляс-

ком та безсоромним лицемірством вона звертає вва- 

гу на свою нібито принадність та похоть. Заховав-

ши дійсність від інших, вона вдає за правильного 

цензора правди. Вона розказує федеральній Раді Ко- 

мунікації, і властителям і операторам радіо-стаціїв, 

що вони мають або не мають голосити через радіо.  
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Вона розказує людям, що вони мають слухати або 

читати. Вона диктує законодавчим тілам, судам, і 

іншим політичним урядникам краю. Вона провід-

ничить у примусовому привіті державному прапо-

рові, що противиться основному законові краю, і 

прямо порушує закон Божий (2Мойс. 20:2–5). Вона 

вдає за велику патріотичку і напирає, щоби учителі 

присягали, чого ніколи перед тим не вчили в Аме-

риці. Вона обдурує регістратури і судівничі власти, 

щоби лише дістати їх попертя. Вдаючи за патріотку, 

вона є зрадником у кождім краю під сонцем. Вона 

складає присяги підданства правительствам із тим 

застереженням, що вона може їх скоро поламати. 

Вона вдає за сторожа людського, щоби затримати 

чисте соціяльне життя, а поза картиною виконує 

всякого рода нечистоту. Між іншими знарядами її, 

вона уживає крайно самолюбних людей, так званих 

―Жидів‖, котрі дивляться лише за особистою нажи-

вою, і котрі все охочо піддаються і лучаться із гіє-

рархією в яких будь несправедливих планах. Като-

лицька організація в дійсности контролює рухоми-

ми образами і у всіх можливих случаях вона возве-

личує заслуги римо католицької гієрархії. Вона під-

носить великий галас і крик про комуністичну не-

безпеку, а се вона чинить тому, щоби відвернути 

ввагу людей від свого власного крутарства і щоби 

лекше використати людей і запхати свій власний 

знаряд на посаду власти. Її знаряди і її пісні є зда-

сться без кінця, і тому в сповненню пророцтва 
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вона співає много пісень, а політики з отвореними 

устами падуть в її сіти. Тепер те пророцтво скоро  

сповняється. 

  І яка ж є дійсна ціль чинности римо католицької  

гієрархії? Каже пророк: ―Щоб тебе собі пригада-

ли!‖, тобто, щоби вона могла дістати назад свою по-

зицію тимчасової власти. Її велике бажання дістати 

тимчасову власть і правління над народами світа, 

отже її мусять пригадати політичні любовники. Ре-

лігію, яку вона мильно називає ―християнством‖, 

вона уживає для того, щоби дістати політичну 

власть. Вона рішилась тепер робити договори з на-

родами і дістати під свою контролю всі релігійні 

практикування і здушити всякого, хто не признає її 

за представительку Бога на землі. Вона рішилась 

здушити кождого, хто відважився б голосити правду 

із слова Божого. Свідкам Єгови припоручено гово-

рити  правду, і через це свідки Єгови становлять 

колюче тернє в тілі старої блудниці, тому що вони 

підносять високо прапор Господень, указують лю-

дям на заявлення Єгови, що Його царство й Його 

цар є єдиною надією світа, і що іншої нема. Царство 

Боже під Христом, як це проголошують свідки Єго-

ви, є єдиною річчю, чого римо католицька гієрархія 

боїться. Та стара ―блудниця‖ пильно старається за-

ховати від людей її довгу і кроваву історію, як ін-

квізицію й інші злочини поповнені нею, і коли зга-

дати про її брудну історію і правду слова Божого, то 

вона зараз виє й проливає крокодилячі сльози    
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і каже: ―Ця промова потрясає нашими релігійними 

почуваннями‖. Ті факти безперечно твердять спов-

нення цього пророцтва. 

 

―ГИДОТА‖ 

 

―Гидота спустіння‖, про котру сказав пророк Да-

ниїл і Господь Ісус, се уряд, що управляє замість 

Божого царства під Ісусом Христом (Дан. 11:31; 12: 

11; Мат. 24:15). Ліга Народів була установлена влас- 

не для тієї цілі, щоб приписати собі право й власть 

управляти світом. Але майте на ввазі, що становить 

і хто контролює Лігою Народів. Із самого початку 

основання Ліги Народів, римо католицька гієрархія 

старалась о місце або крісло на тій конференції і 

тому вона зачала показувати комедії, щоб потрапи-

ти й запанувати над Лігою. Коли ж той ―звір вий- 

шов з безодні‖ (Одкр. 17:8) зараз по закінченню сві-

тової війни, тоді та стара ―блудниця‖ вилізла на 

звіра і їде на ньому (Одкр. 17:3,7), і контролює Лі-

гою Народів, приписуючи собі власть володіти сві-

том замість Ісуса Христа. Отже сією ―гидотою спус-

тіння‖ є Ліга Народів, котра є назначена і організо-

вана релігією, як ―політичний вираз Божого царст-

ва на землі‖. Зорганізована релігія під провідницт-

вом римо католицької гієрархії, є тим узлом і голов- 

ною частю Ліги Народів, котра приписує собі 

власть управляти світом замість Христа (дивись 

світло, том 2, сторінка 103). Римо католицька  
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гієрархія, провідник зорганізованої релігії, є кер-

муючою силою Ліги Народів, і вона сподіється діс-

тати іще більшу силу і безсумніву дістане в дуже 

близькій будуччині, без огляду, як та злука нази-  

вається. Стара ―блудниця‖  їде на ―звірові‖, що зна-

чить, що вона кермує ним. Ціль Ліги Народів є во-

лодіти світом проти Божого заміру, і через те Ліга 

Народів і гієрархія є одно і становлять ―гидоту спу-

стіння‖; котра то гидота є ворогом Божим і    стоїть 

там де ―не повинна стояти‖ (Марка 13:14). Це є 

осторога кождому хто любить Бога і Христа й вті-

кає до Божої організації під Христом – Мат. 24:15, 

16. 

ВЕЛИКИЙ ВОРОГ 

 

Чи римо католицька організація є другом цього 

злого світа, над яким Сатана є невидимим волода-

рем? Є лише одна відповідь на це питання, і вона 

мусить бути ствердна. Римо католицька гієрархія є 

частю світа і головною частю його. Фахові політи-

кери і комерційні торговці є частю цієї організації. 

Гієрархія попирає радикальні елементи фашизму і 

нацизму, щоб придбати повний контроль над наро-

дами землі. Гієрархія порушує закон Божий для то-

го, щоб здружитись з іншими безбожними   частями 

землі. Вона використовує різні плани в різних кра-

ях, що відповідають необхідним вимогам, котрі да-

дуть їй можливість здобути світську власть. Ісус 

Христос сказав: ―Царство моє не од сього 
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(лукавого) світа‖; тому що Сатана є князем або не-

видимим володарем цього лукавого світа – Йоана 

18:36. 

Зважаючи на незаперечні факти, чи не здається, 

що римо католицька гієрархія, або церковна орга-

нізація є ворогом Бога і Його царства під Христом? 

Нехай святе Писання ясно і рішуче відповість на це 

питання: ―Перелюбники і перелюбниці! Хіба не 

знаєте, що любов світа сього–вражда проти Бога? 

Оце ж, хто хоче бути приятелем світу, той стається 

ворогом Бога‖ (Якова 4:4). Цей текст, разом з фізич- 

ними фактами без сумніву показує, що римо като-

лицька гієрархія є найбільшим видимим ворогом 

Бога і Христа; і причина в тому, що ця релігійна ор-

ганізація є головним видимим знарядом Сатани, 

щоб досягти успіху в своїм змаганні відвернути лю-

дей від Бога. ―Перелюбство‖, про яке тут згадуєть-

ся, не означає незаконні відносини між полами, але 

означає незаконні відносини між організацією, яка 

заявляє, що вона представляє Бога і яка є символіч- 

ною ―жінкою‖, з політичними, комерційними і кри-

мінальними силами світу; що показує, що ця орга-

нізація є ворогом Божим. При помочи ошуства і 

брехні, римо католицька релігійна організація про-

вадить людей в пастку Сатани, доводячи таким чи-

ном, що така релігійна організація є найгіршим ви-

димим ворогом чоловіка. Ісус виразно заявив, що 

ніякий чоловік або організація не може  
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служити двом панам. Він не може служити Богу і 

Дияволу – Мат. 6:24. 

Доктрини римо католицької ―гієрархії судівницт-

ва‖ і діла, котрим ця організація потурає пока     

зують, що вона є головний слуга Диявола і закля-

тий ворог Божий. Незмінне Боже правило сказане в 

цих словах: ―Хіба не знаєте, що кому оддаєте себе в 

слуги на послух, того й ви слуги, кого слухаєте; чи 

то гріха на смерть, чи слухання на праведність?‖ 

(Рим. 6:16). З усього цього доказу випливає неспрос- 

товне заключення, що організація римо католиць-

кої гієрархії служить Дияволу і тому є ворогом Бо-

жим, ворогом чоловіка і втіленням беззаконності. 

  

―ОДВІДУЄ ТИР 

 

 Дальше пророцтво заявляє, що Єгова одвідає 

Тир; і певно те одвідання не буде в його користь, 

але на осуд тієї лукавої організації. Коли ж Господь 

одвідає її? Пророцтво відповідає: ―І станеться по 

скінченню сімдесяти літ, що Господь одвідає Тир, і 

він звернеться до своїх статків, і буде блудувати зі 

всіма царствами світа по цілій землі‖ (Іса. 23:17). 

Інші переклади сього тексту є: ―І станеться по скін-

ченню сімдесяти років, що Єгова одвідає Тир‖ 

(А.П.В.) .  ―Так  буде при кінці сімдесяти років, що 

Єгова одвідає Тир‖ (Ротердам). ―І це має статися пі-

сля сімдесяти років, що Господь одвідає Тир‖ – Дуя. 
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Це показує, що по 1918 році Єгова одвідає Тир 

протягом того часу, у котрім Господь випровадить 

свій останок з Вавилону і ужиє їх для своєї цілі. Як 

Єгова дозволив Дияволові остатися на певний час, 

так Він дозволяє і старій ―блудниці‖, римо като       

лицькій гієрархії існувати якийсь час і ділати проти 

Його царства і проти Його свідків. Найперше Єгова 

одвідає її з проголошенням правди проти неї, і чи-

нячи се, Він дав приказ своїм свідкам ―виступити 

війною проти неї‖ (Авдія 1) .  Це є те ―дивовижне ді-

ло‖ Єгови; і коли це ―дивовижне діло‖ скінчиться, 

Він одвідає її і виконає присуди проти неї, і се за-

значить початок Його ―незвичайного діла‖, що буде 

другою частю Його одвідин (Іса. 28:21). Протягом 

першої части Його одвідин, як се сталося з Його од-

відинами Содоми, Єгова збирає всякі зізнання проти 

неї щодо її активности, як блудниці з її піснею і цит- 

рою. Протягом першої части Його одвідин, каже 

пророк, ―вона зверне (А.П.В.), повернеться (Ротер-

дам), (звернеться), до своїх наймитів‖ яко блудниця, 

і буде вживати тих наймитів до поповнення пере-   

любства з володарями землі. Завважте, що говорить 

ся часть пророцтва:―І буде перелюбствувати з усіма 

царствами світа‖; після поправленої версії: ―Блуд-

ниця‖ буде бавитися з всіма царствами світа‖. Се як 

раз то, що римо католицька гієрархія виконує і ви-

конувала від 1918 року, і буде дальше виконувати 

аж до початку Армагедону; і коли вона се чинить, 

Єгова виконує своє ―діло дивовижне‖,  
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відкриваючи її лукавство. Діяльність старої ―блуд-

ниці‖ в поповненню перелюбства із всіма царства-

ми світа не є лише дипломатичні зносини із всіма 

народами і признання її тимчасової власти. Се на- 

певно значить виконання замірів римо католицької 

гієрархії в установленню фашиського правительст-

ва для контролі народами землі, щоби гієрархія са-

мовільно управляла народами через диктаторів. 

 

ПОТОМОК ДИЯВОЛА 

 

Ліга Народів–се дитина Диявола від його ―жінки‖, 

―зорганізованої релігії‖, народжена в противенстві 

до Єгового ―хлоп’яти‖, що володітиме світом (Одкр. 

12:5). Злучена Ліга Народів складається із релігії, 

політики і торговлі, а релігія се вузол, що вяже їх до 

купи і їде на ―звірові‖, приписуючи собі право воло-

діти. Та стара ―блудниця‖ дістане свою зверхність 

над сією злукою коли вона поверне до своїх наймитів 

і буде блудувати зі всіма царствами світа. Се є даль- 

ший доказ, що та злука, се та ―гидота спустіння‖. 

Яко попертя сього заключення завважте Одкриття 

17:1,2: ―І прийшов один із семи ангелів, що мали сім 

чаш, і говорив зі мною, глаголючи мені: Ходи, я по-

кажу тобі суд блудниці великої, що сидить над мно-

гими водами (як старинний Тир сидів); з котрою 

блудили царі земні (що римо католицька гієрархія 

робила іще від 1918 року, відкинувши царство Боже,  
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Камінь заложений в Сионі), і впивались вином блу-

додіяння її, ті, що домують на землі‖. 

Протягом минувших кількох років фашисти і на-

цисти взростали страшенно скоро, що показує, що 

домуючі  на землі є п’яні від римо католицької гіє 

рархії ложної й трійливої науки її ―вина‖, і те пере-

любство і п’янство дальше збільшається. ―Бо при-

страсним вином блудодіяння свого напоїла всі на-

роди, і царі земні блудили з нею, і купці земні з пре-

великої розкоші їі збагатіли‖ – Одкр. 18:3. 

Та злука народів, під впливом ―зорганізованої ре-

лігії‖, була устроїна поза Міжнародним Арбітраж-

ним Судом в Гаазі, котра під час світової війни  

зникла з очей, але вийшла з безодні зараз по світо-

вій війні: ―А звір, котрий був, і котрого нема (під 

час світової війни), – він восьмий (світова держава, 

а іменно, злучена Ліга Народів із диявольською ре-

лігією), та з сімох (попередних світових держав, що 

були перед світовою війною), і в погибель іде (в  

Армагедоні блудниця буде перше відкрита, а опісля 

знищена)‖ – Одкр. 17:11. 

Коли стара ―блудниця‖ їде на звірові і так симво-

лічно контролює ним, то протестанське духовенство 

волочеться за нею процесією і кричить: ―Це полі-

тичний вираз Божого царства на землі‖; і той ошу-

каний темний нарід гукає, але чому, то він сам не 

знає. Стара ―блудниця‖ звертається до своїх найми-

тів, уживає свого товару, і намовляє інших до пере-

любства із нею, і своєю приманою, як блудниця,  
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вона дістає контролю над народами і їде на тій злу-

ці, і так та―гидота спустіння‖ стає завершена. 

 Це був фашистський провідник, Муссоліні, кот-

рий перший спротивився, щоби не признати папи в 

часі світової війни, і той самий Муссоліні постарав-

ся, що папа відновив свою силу в 1929 році, і від то-

ді папа вже не старається дістати місце в Лізі Наро-

дів, і причина є та, що він пішов за більше хитрим 

планом, через котрий він зумів сісти на цілого ―зві-

ра‖, і вся тепер товпа цілує його великого пальця. 

Сполучені Держави не повинні бути членом Ліги 

Народів, але те пророцтво (П.В.) каже: ―Вона буде 

блудувати з всіма царствами на землі‖, і се включає 

Сполучені Держави Америки. Кожда думаюча особа 

в Америці знає, що римо католицька гієрархія 

рішила дістати контролю над Сполученими Держа-

вами і установити тут правительство, подібне до ні- 

мецького і італійського. Зараз перед виборами в 

Сполучених Державах в 1936 році, кардинал Паце- 

лій, папський державний секретар Ватикану, одві 

дав Сполучені Держави і наслідок був, що майже 

кождий римо католик голосував на пана Рузвельта, 

на чоловіка, котрий наперед заявив, що ―диплома- 

тичні зносини будуть установлені з Ватиканом, як 

скоро лише американські люди зможуть приступи-

ти до сього‖. 
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БРИТАНІЯ і АМЕРИКА 

 

Ніхто в світі не може точно сказати, що має напе-

ред прийти; але ті, що посвятилися Господеві, прис- 

тосувавши добре знані факти до Божого пророцтва 

в часі його сповнення, після Божественного прави-

ла, можуть прийти до заключення відносно того, що 

має настати. Питання є: Чи Велика Британія й Аме- 

рика стануться фашистськими під володіючою  

контролею римо католицької гієрархії? Писання, як 

і факти, здається вповні попирають те заключення. 

У границях Британської імперії і в Сполучених   

Державах Америки правда о Божім царстві була 

найширше проголошена яко свідоцтво, і се як раз, 

що римо католицька гієрархія ненавидить.  

Проголошена правда про царство Боже ―потрясає 

релігійними почуваннями‖ сієї товпи гієрархії, бо 

вона ненавидить те, що впускає Боже світло й відк-

риває її. Для сієї причини гієрархія старається зду-

шити уживання радія і інші знаряди для проголо-

шення вістки о Божім царстві. Пророцтво Боже 

показує, що новочасний Тир, католицька органі- 

зація, поповняє перелюб із всіма народами і сим чи-

ном дістає те, чого вона бажає. Коли гієрархія діс- 

тане цілковиту контролю і власть над землею, то се 

переконає її, що її бажання сповнились, і тоді вона 

скаже: ―Мир і безпека‖ (1Сол. 5:3); і тоді ―десять 

рогів‖, тобто, всі володіючі власти, отримають 

власть із ―звіром‖, Лігою Народів, що вдійсности є  
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лігою фашистів або союз фашистських прави-

тельств, під панованням римо католицької гієрар- 

хії. ―А жінка (диявольська видима релігійна органі- 

зація, блудниця), котру ти бачив, се город великий 

(організація гієрархії), що має царство над (злуче-

ним фашизмом) царями земними‖ – Одкр. 17:12,18. 

Що дійсно спонукало короля Едварда VШ зречися 

престолу то можливо можна буде зрозуміти в близь- 

кій будучності. Що фашизм тепер в Британії стра-

шенно шириться, то про це нема найменшого сум- 

ніву.  Також фашизм і нацизм скоро зростає в Спо-

лучених Державах. Римо католицька гієрархія ві- 

рує, що вона зможе через свій знаряд осунути все і 

всяку активність, що відкриває крутарство гієрар- 

хії і голосить о замірах Бога Єгови. Це є ніч так да-

леко, як це відноситься до загалу людей, і та стара 

блудниця під час, коли люди дрімають, вона з до-

вір’єм поступає вперед з своєю роботою. Повне 

сповнення пророцтва наближається. Бог велів 

апостолові Павлові написати про це, а іменно: ―Про 

часи і пори, браттє, не треба вам писати. Бо самі ви 

добре знаєте, що день Господень, як злодій у ночі, 

так прийде. Бо, як говоритимуть: ―Упокій і безпеч- 

ність‖, тоді несподівано настигне на них погибель, 

як муки на маючу в утробі, і не втічуть вони‖ – 1 

Сол. 5:1–3. 

Єгова тепер виконує свою ―дивовижну роботу‖, 

котра просвітчує людей доброї волі і указує їм на 

єдину дорогу утечі; і лише ті, що знайдуть ту дорогу,  
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зможуть утекти. Та стара ―блудниця‖ сівши на 

звіра можна сподіватися, що вона скаже: ―Мир і 

безпека; ми заперли уста всім противникам‖. Тоді 

Єгова виконає своє ―діло незвичайне‖ і прийде наг- 

ле знищення, як на жінку маючу в утробі. Тоді вона 

зачне ридати, про що описує Ісаія 23:1–14; і тоді 

прийде знищення організації Сатани, через котру 

він ошукував людей і торгував ними. Щодо старої 

блудниці, то побідою своєю вона буде тішитися ли-

ше короткий час, а кінець її буде цілковите зни-

щення – Езек. 27:12–34: Одкр. 17:16,17. 

 

―СВЯТІСТЬ ГОСПОДЕВІ‖ 

 

―Утечище льжи‖ римо католицької гієрархії не 

дасть охорони, але її твердині будуть цілковито 

знищені коли її ложні науки відкриються (Іса. 

28:17). У часі сповнення сього пророцтва станеться, 

яко ж написано: ―Та торгівля його й користі з її бу-

дуть присвячуватись Господеві; не будуть ховати й 

складати їх у комори, а до тих, що живуть перед ли-

цем Господнім, буде переходити користь із торговлі 

його, щоб вони їли доситу та мали трівку одежу‖ – 

Іса. 23:18. 

Спевністю слова ―торговля його й користі з її бу-

дуть присвячуватись Господеві‖ не відносяться до 

матеріального товару, який анархісти можуть зла-

пати і забрати, бо написано є в Божім законі: ―Не 

подаватимеш як обітницю плату від блудниці  
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чи гроші за собаку в дом Господа Бога твого; бо се 

гидота перед Господом, Богом твоїм‖ (5 Мойс. 

23:18). Що ж він розумів під словами ―торгівля його 

та користі з її‖? Пророк Єгови, промовляючи про 

невірну Самарію, каже: ―Всі ідоли її порозбиваю, й 

усі дари її любодійні спалю огнем, та й усі боввани її 

передам на розбиваннє; бо вона їх із плати за блуд-

ництво построїла й підуть вони дарами до (другої) 

блудниці‖ – Михея 1:7. 

Римо католицька гієрархія, показуючи свою  зверх 

ність і що вона має велику силу і власть від Бога, 

приступила до царів земних і промовила до них: 

―Ми надаємо вам божественне право володіти; ми 

даємо святий дозвіл і небесні благи; і з сієї причини 

ваші позиції, як політичних володарів є святі й 

признані Богом, і так далеко, як люди задивляють-

ся на вас, то ви становите земну ―вищу власть‖, а 

ми, що становимо гієрархію, є вищими духовними 

силами і вищі над усі інші земні власти‖ (Рим. 13:1). 

Правдивими ―вищими властями‖ є Єгова і Ісус 

Христос. Отже заявлення, що земні організації яв-

ляються ―вищими властями‖ є брехнею. Таким 

зводничим представництвом і способом, зробленим 

римо католицькою гієрархією, та блудниця ста-    

рається дістати контролю над мільйонами легковір-  

них людей. Се становить товар і користі блудниці, 

через що вона притягає людей у свої пазурі. Римо 

католицька гієрархія фальшиво вдає за представи-

теля Божого, яко маючи повну божественну власть  
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благословити царів, коли ж в дійсности вона є предс 

тавителем Диявола. Та гієрархія уживає ―користі 

блудниці‖, щоби намовити політичні власти віру- 

вати, що вона повинна розпоряджувати світом, і то- 

му вона виконує свій замір установити диктаторсь-

ке правління на землі. 

Та прийшов час, коли Єгова переверне стіл на 

стару відьму. Єгова не вносить товару і користі 

блудниці в храм, але через виконання свого ―диво-

вижного діла‖, Єгова відкриває лукавство римо 

католицької гієрархії, релігіоністів, і сим чином Він 

протиділає її торговлі й користі, і це приносить 

шкоду релігіоністам а користь для тих, що люблять 

справедливість і ненавидять беззаконня. Це Єгова 

виконує через отворення очей людям до правди, і 

щоби вони ясно бачили, що римо католицька 

гієрархія, провідник релігіоністів, є частю організа- 

ції Сатани; і щоби люди доброї волі, котрі побачуть 

і пізнають римо католицьку гієрархію, яко часть 

сатанської організації, відлучилися від сієї лукавої 

організації і утікали до Єгового ―міста прибіжища‖, 

місця святости (4Мойс. 35:11–32). Отже коли її то-

вар і користі є цілком відкриті й об’явлені правдою, 

тоді ті правди звертають людей доброї волі до свя-

тости Господеві. Свідки Єгови мають часть в цій 

роботі ―дивовижного діла‖ в тім, що яко Його пома-

зані слуги, вони несуть Божу вість остороги людям 

―християнства‖, котра то вість правди є правдивим 

провідником для всіх людей,  
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що бажають взяти правдивий шлях, чи то вони у 

―християнстві‖, чи поза ним. Коли люди доброї волі 

побачуть і зрозуміють правду, тоді ті фальшиві нау- 

ки, яких научала гієрархія будуть ділати проти ор-

ганізації Сатани, на славу Єгови, Святого, і так ―бу- 

дуть присвячуватись Господеві‖. 

Каже пророк: ―Не будуть ховати й складати їх у 

комори‖. Її товари і користі не будуть принесені в 

храм Єгови, але вони будуть ужиті проти блудниці. 

Щодо товару і користі матеріальної якости, тобто, 

матеріальне богацтво римо католицької гієрархії, 

що звичайно буде залишене старою блудницею, буде 

знищене з початку Армагедону, коли релігійні сис-

теми будуть зруйновані. В дійсности все належить 

до Господа, тому земля і вся повня її є Його (Пс. 24: 

1). Всякого часу матеріальні річи належали Госпо-

ду, але котрі були мильно уживані релігіоністами. 

Ті, що пережиють Армаґедон, будуть уживати їх для 

лучшої цілі, бо вони будуть уживати матеріальні 

річи на славу Божу в Його службі. ―Її товар буде для 

тих, що живуть перед лицем Господнім‖. Слово 

―жиють‖ в сім пророцтві значить перебувати і оста-

тися, як останок (Іса. 7:3, замітка; Пс. 27:4; 61:6,7). 

Єгова обіцяв, що хто з людей доброї волі буде шука-

ти смирности і справедливості, ті можуть бути захо- 

вані в Армагедоні, і опісля жити на землі. Таких то 

Господь веде до джерела життя, кормить їх і напов- 

няє їх бажання, і сі є ті, що прославляють  
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Єгову день і ніч (Одкр. 7:9–17). Вони перебувають в 

Його організації і під Його охороною. 

Протягом світової війни, коли духовий Єрусалим, 

Божий вірний останок на землі неначе прийшов до 

кінця своєї подорожи, тоді духовенство новочасного 

Тиру, повище згадані релігіоністи, раділи і витали 

один одного, про котрих Господь велів написати: 

―Сину чоловічий! За те, що Тир гукав про Єруса-

лим: Ага! Поламано брами народів! До мене тепер 

вони обернуться; я насичусь, бо він став пусткою‖ 

(Езек. 26:2). Скоро, в Богом назначенім часі Він пе-

реверне стіл на голову римо католицької гієрархії, і 

тоді та беззаконна організація стане спустошена, і 

дальше показано, що свідки Єгови прославлять 

Всевишнього після того, як гієрархія впаде (Одкр. 

19:1–3). Коли те нещастя впаде на релігіоністів тоді 

люди доброї волі, що будуть становити велику гро-

маду, і котрі докажуть їх невинність через послу-

шенство до приказів Єгови, будуть тоді жити перед 

лицем Господнім і будуть співати Його хвалення по 

віки. ―І будуть праведні ім’я твоє прославляти, 

щирі серцем лице твоє оглядати‖ – Пс. 140:13. 

І знов пророцтво (Іса. 23:18) каже: ―Товар її і ко- 

ристі її будуть для тих, що живуть перед лицем Гос- 

поднім, щоб вони їли доситу‖. Цей так званий ―ду-

ховний і релігійний‖ покарм є брехня, о який пос-

таралась римо католицька гієрархія, котрий є її 

―товар‖, відкритий світлом слова Єгови,  
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ці правди стались пророчим покармом для тих, що 

кормляться з стола Господього і для великої грома-

ди, котру Агнець Божий буде кормити (Одкр. 7:17). 

Одкриття пророцтв Єгови, обнаживши духовенство 

і відкривши їх обман і проголошення присудів Єго-

ви проти цього ложного товару, це сталось духовим 

―покармом у пору‖ для тих, що люблять Єгову. 

Сповнення пророцтва і вирозуміння його показа-

лось бути їх духовим покармом і корисним для тих, 

що люблять Бога. Коли люди доброї волі побачать 

сі річи, тоді стара ―блудниця‖ і її союзники не змо-

жуть своїм ―товаром‖ і брехнями обманювати тих, 

що люблять і служать Єгові, але вони будуть кор-

митися покармом, що вельми задоволить їх, і вони 

зрадіють. 

Дальше те пророцтво каже: ―Та мали трівку оде-

жу‖, ―величну одежу‖ (А.П.В., замітка). Одежа сим- 

волічно представляє тотожність. Коли ті люди доб- 

рої волі почують правду і будуть чинити по правді, 

побачивши, що ―користі‖ і ―товар‖ старої блудниці 

є обман і западня, то вони скоро обмиються, тобто, 

―обмиють і обілять їх шати кров’ю Агнця‖ (Одкр. 

7:14). Вони одягнені в величну ―білу одежу‖ і пока-

зують себе, як слуги Бога Єгови. Вони стають по 

стороні Господа і не мають більше нічого до чинен-

ня з блудною організацією. Вони посвятились, слу-

жать і величають Єгову і Його царя, котрий сів на 

престолі й буде володіти світом у праведності. Вірні 

із великої громади мають ―величну‖ одежу. 
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ВСКОРОЧЕННЮ 

 

Переказуючи вкоротці пророцтво 23 голови Ісаії, 

це вість для любимців Бога Єгови, котрі радісно 

сповняють Його прикази: 

Старинний Тир представляв торговельну релігію 

й релігіоністів, котрих римо католицька гієрархія є 

новочасним Тиром і провідником релігій світу. Цар 

Тиру є самий Диявол; коли ж ―князь Тиру‖ відно- 

ситься до видимих релігійних представителів Дия-

вола на землі. 

―Сидон‖ представляв диявольську релігію, вклю-

чаючи і поганські релігії, і всі інші релігії, що є злу- 

чені з римо католицькою гієрархією. 

―Кораблі, (тобто посудини) Тирські‖ представляли 

різні організації, що попирають римо католицьку 

гієрархію, і котрі сповняють прикази гієрархії й ви-

конують її підлу роботу. 

―Блудниця‖, нечиста жінка, представляла органі- 

зацію Сатани, котрої релігія є найбільша часть ви-

дима для чоловіка і ужита для відвернення інших 

від Бога Єгови. 

Ціль або задача римо католицької гієрархії є і   

завжди була дістати контролю і володіти народами 

землі. 

Через многі роки римо католицька гієрархія була 

признана як тимчасова власть над царями землі. 

Вона втратила ту власть на якийсь час, але дістала 

назад в 1929 році. Протягом світової війни  
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римо католицька гієрархія, та блудниця, шукала 

місця між народами в справі війни й мира, та була 

відкинута і забута. При закінченню світової війни, у 

сповнення сього пророцтва, римо католицька гіє- 

рархія зачала свою активність, щоби дістати знов 

тимчасову власть, і як забута блудниця вона йшла 

до народів і співала пісні блудниці, тобто, вживаючи 

спокусливих засобів, приманюючи до себе політич- 

них володарів, щоби вони признали їй попередну 

позицію, як тимчасову власть. 

Фашизм і нацизм є одна і та сама річ, і є знарядом 

римо католицької гієрархії, синами Диявола, для 

придбання контролю над землею через гієрархію, і 

щоби звернути всі люди проти Бога і Його царства. 

Римо католицька гієрархія ставить в клас усіх, що 

противляться їй, як ―червоні‖ або ―комуністи‖, і це 

вона робить, щоби підбурити людей проти тих, що 

стали по стороні правди. Гієрархія головно проти-

виться і переслідує свідків Єгови, тому що вони про 

голошують правду про Боже ім’я і царство і ука-  

зують на царство Боже, яко єдину надію світа – 

Мат. 12:18–21 А.П.В.  

 Те пророцтво здається ясно указує, що римо като-

лицька гієрархія, при помочи своєї організації фа-

шизму, разом з іншими релігійними союзниками   

дістане контролю над передовими народами землі, 

включаючи Британію й Сполучені Держави, і тоді 

гіпокритична релігійна організація буде  
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кричати, як це пророцтво каже, ―мир і безпека‖. Ця 

часть пророцтва є зазначена в Ісаії 23:15–18. 

Коли гієрархія прийде до вершка слави і неначе 

певної безпеки, тоді Бог через Ісуса Христа цілком 

знищить стару ―блудницю‖ організацію, і це зазна-

чить почин Армагедону. Цей великий ―тягар‖ або 

горе прийде на релігійний чинник організації Сата-

ни і завдасть переляк кождому прихильникові її, і ці 

в пророцтві показані, що вони будуть вити і ридати, 

бо вони ясно побачуть, що вони є наступним пред-

метом Божого гніву. Ця часть пророцтва знаходить- 

ся в Ісаії 23:1–14 і показує, що горе прийде на релі-

гійну організацію при кінці її дуже короткого періо-

ду майбутньої побіди. 

Тепер Єгова виконує своє ―дивовижне діло‖ на   

землі, відкриваючи цю лукаву організацію Сатани. 

Він положив на своїх свідках задачу і дав їм приви-

лей проголошувати Його ім’я й Його царство на 

землі, і так вони мають часть в дивовижнім ділі 

(Одкр.12:17). Коли це ―дивовижне діло‖ скінчиться, 

тоді зачнеться Його ―діло незвичайне‖, що є битва 

великого дня Бога Вседержителя. Протягом періоду 

Його ―дивовижнього діла‖, велика громада мусить 

стати по стороні Єгови і Його царства, доказати їх 

вірність і послушенство, і затримати їх невинність 

до Бога. Тепер Єгова відкриває ці дорогоцінні прав-

ди для тих, що люблять Його, щоби вони були по- 

тішені і мали більшу надію в сім лютім часі. Нехай 

же всі, що люблять Бога Єгову, 
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докажуть їх любов до Нього і Його царя через ра- 

дісне послушенство до приказів Всевишнього. ―Ус-

тавайте, виступимо в похід проти нього!‖ – Авдія 1. 

 

ЧОЛОВІК ГРІХА 

 

Єгова, у своєму слові описує свого досконалого 

чоловіка, котрий угодний Йому (Пс. 1,8,16,111, і 

113). Він визначає досконалого чоловіка як ―мій 

слуга‖, ―мій вибраний‖ (Іса. 42:1–6; 19,20. Цей дос-

коналий чоловік або вибраний слуга є Ісус Христос 

і члени Його урядового дому, Його церква; і хоч во-

на складається з багатьох членів, всі вони визначені 

як ―досконалий чоловік‖ (Ефес. 4:13; 1Кор. 10:17; 

Йоана 17:21). Точно напроти цього досконалого чо-

ловіка, і в противенстві Божому вибраному слузі є 

ворог, зазначений в святому Писанні, як стара 

―блудниця‖ і ―чоловік гріха‖, ―син погибелі‖ (2Сол. 

2:1–3, П.В.), який також становить тіло, що склада-

ється з багатьох осіб, котрі ділають в опозиції до 

Божого царства і переслідують всіх тих, котрі вірно 

служать Богу. Той ―чоловік гріха‖ є слугою Дияво-

ла, ворогом Бога і ворогом чоловіка. 

Деякі із того складеного тіла колись були в лінії до 

царства Божого, зробивши угоду чинити волю Бо-

жу, і слідувати по стопах Ісуса. По тій причині, що 

вони стали невірними, такі відпали від Бога і Хрис-

та, і вони є названі як ―лукавий слуга‖, і багато з 

них стали вождями або провідниками  
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―чоловіка гріха‖, сина погибелі‖. Той ―лукавий слу-

га‖, котрий колись шукав Господа, каже у своєму 

серці: ―Забариться мій пан прийти‖, а тоді зачне би- 

ти тих, хто служить Богу – Мат. 24:48–50.  

Вся громада ―чоловіка гріха‖ є релігіоністами, в 

котру є включено багато священників, духовенства, 

―вибраних старших‖ та інших, котрі свідомо зай- 

маються переслідуванням вірних свідків Єгови,   

котрим було припоручено свідчення Ісуса Христа, й  

котрі коряться заповідям Божим; і всі ці пересліду-

вачі діють, як знаряд Диявола (Одкр. 12:17). У цей 

теперішній час ці явні вороги виявляють себе через 

висказану брехню, котра направлена проти тих, які 

проголошують царство Боже. Вони стараються спо-

нукати людей приєднатися до будь якої релігійної 

організації, і чинячи так, вони застосовують фаль-

шиві і брехливі способи, котрі ясно показують, що 

вони вважають, що ―надбання – це благочестя‖; про 

що є написано: ―Коли ж хто інше вчить і не присту-

пає до здорових словес Господа нашого Ісуса Христа 

і до науки побожної, той розгордився, нічого не 

знаючи, а нездужаючи змаганнями та суперечкою, 

від чого буває зависть, сварка, поговори, лукаві  

думки, пусті розмови людей попсованого розуму, що 

втеряли правду і думають, що благочестє – надбан-

нє. Відступай від таких‖ – 1 Тим. 6:3–5. 

Якщо вони знаходять кого небудь, хто шукає   

правду слова Божого, вони негайно стараються зло- 

вити таких осіб у свою пастку.  
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Вони використовують поверхові ―ласкаві слова і 

красні промови, щоб обманути серця простодуш-

них‖ (Рим. 16:18). Юда Іскаріот, котрий згодився 

слідувати за Ісусом Христом а тоді зрадив Його, був 

типом або образом таких ворогів, і про нього Ісус 

сказав, що він був загублений і що Він не загубив 

нікого, окрім сина погибелі (Йоана 17:12). Отже 

Юда представляв громаду ―лукавого слуги‖, ―чоло-

віка гріха‖, ―сина погибелі‖. Про таку складену 

громаду говориться в святому Писанні в цих словах 

(2Сол. 2:9): ― Котрого (беззаконника) прихід (тобто, 

згідно) сатаниною силою, буде з усякою потугою оз- 

наками й чудесами омани‖, котрі просувають заду-

ми Сатани, щоб противитися Богу і Його царству. 

Клас ―лукавого слуги‖ і ―чоловіка гріха‖, ―сина по-

гибелі‖ зрештою знаходяться в одній і тій самій 

компанії, хоч вони переслідують дещо різний нап- 

рям, але всі такі є з’єднані в опозиції до царства 

Божого. 
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ЗІБРАНІ ВОРОГИ 

 

Щоб помогти читачеві краще зрозуміти, тут є ко-

ротко названі дійсні вороги Божі, а саме: Сатана, 

Диявол, ―бог цього світа‖, невидимий правитель 

чоловіка; Гог, головний виконавець Сатани, кот-

рий командує видимою і невидимою організацією 

Диявола; всі злі ангели, котрі збунтувалися проти 

Бога Єгови. Всі такі вороги є невидимі для природ-

них або людських очей. 

Видимі вороги Божі, котрі є також ворогами чоло-

віка на землі є такі, а іменно: релігія, релігійні ор-

ганізації, і практикуючі релігію (у ці релігійні орга-

нізації є заключені злодії, рабівники, брехуни, блуд-

ники, вбивці, викрадачі людей або дітей, ошуканці і 

обманщики); і всі такі релігії та релігійні практику-

вання є способом засліплення людей відносно прав-

ди, і використовують велику гору брехні, за котрою 

ховаються здирники–шкідники. Ці вороги є під 

впливом і контролем Диявола й його невидимих 

союзників, лукавих духів, котрі змушують людей 

здійснювати різні злі вчинки. Про Сатану написано, 

що він є підступним і хитрим противником, і він 

навчає всі свої знаряди, щоб вони були підступними 

і хитрими ворогами. Отже, видимі вороги людей на 

землі є всі ті, котрі чинять недобрі вчинки, і котри-

ми керує ненависть, зла воля, злоба і надзвичайне 

самолюбство. Всі ці вороги ділають проти 
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інтересів і на шкоду кожній чесній та щирій особі, 

котра бажає служити Богу і йти дорогою праведнос-

ті. 

При помочи фактів і святого Писання, котрі є заз- 

начені повище, ясно можна бачити, що існує дві ве-

ликі противні собі організації, одна праведна, яка є 

Божою організацією, і одна лукава, котра є дия-

вольською організацією; обидві противляться одна 

одній. Коли Бог Єгова побідить в цьому спірному 

питанні, котре було підняте злим викликом Сатани, 

і коли це прийде до вершка, то це буде часом, коли 

остаточний спір буде рішений. Яка ж тоді буде судь-

ба ворога? 
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СУДЬБА 

 
―Рука твоя знайде всіх ворогів твоїх, твоя правиця досягне 

всіх ненавидячих тебе. Зробиш з них піч огняную в час твого 

явлення; Господь обгорне їх гнівом своїм, і огонь пожере їх‖ 

– Пс. 21:8,9. 

ЮДЕЙ часто вводять в оману, і багато з них 

стають обманщиками. Відносно ―останніх 

днів‖, які є часом великої небезпеки, є написано: 

―Лукаві ж люди та чарівники дійдуть до гіршого, 

зводячи та даючи себе зводити‖ (2Тим. 3:13). Всі до-

кази показують, що теперішній час є часом найбіль- 

шого обману, який коли–небудь практикувався на 

людях. Ніякий чоловік, або загал не може обманути 

Бога. Бог знає навіть потаємні думки чоловіка. 

Всякого часу Він знає хто є Його ворогами, і у від-

ведений Ним час, Він знайде їх і належним чином 

віддасть їм за все їх зло. Яким способом Він це зро-

бить? І хто буде виконувати рішення Єгови проти 

Його ворогів? 

Ісус народився у місяці жовтні; що зазначило по-

чаток 1 року по Христі, як загально розуміють. В 

часі Його народження громада пастухів стерегла 

своє стадо біля міста Вефлеєму, коли вони почули 

голос ангела з неба, котрий оголосив цю радісну но-

вину: ―Слава Всевишньому Богу, а на землі мир, 

між людьми благоволення‖ (Луки 2:14 Ротердам). 

Це значило, що великий Князь Миру народився, і 

що у назначений час Він буде Божим знарядом, щоб 

принести мир на землю для всіх, котрі є доброї  

 Л 
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волі до Бога; а також значить, що Він принесе кі-

нець Божим ворогам, і що це буде на славу Всевиш-

нього. Ісус є Оправдателем святого імени Єгови. 

Сьогодні всі люди доброї волі є дуже зацікавлені в 

приході Ісуса Христа, Його царства, і оправданням 

імени Бога. 

Рівно через тридцять років після народження Ісу-

са почалась Його урядова робота на землі, і Його 

першим висловом щодо цього було, ―царство небес-

не наблизилось‖; що значить, що Ісус, вибраний 

цар та праведний Правитель світу, почав свою під-

готовчу роботу до царства, котре буде правити сві-

том у праведності. Це показує, що царство є спосо-

бом, через котре Бог повністю оправдає своє ім’я. 

Впродовж трьох з половиною років, і до своєї смер- 

ті, Ісус научав заповідей Божих, і вірні жиди слуха-

ли Його, відмовлялися від релігії і корилися Божим 

заповідям. 

Протягом того періоду часу Ісус наголошував на 

факт приходу будучого царства і кінець неправед-

ного світа. Він научав своїх учеників, що Він пови-

нен перш піти і отримати з рук Єгови власть царст-

ва, і що пізніше Він поверне та встановить своє цар-

ство (Йоана 14:3). Ісус ―помер по тілу‖, і Бог підняв 

Його з мертвих ―духом‖, і вивисшив Його до най-

вищого місця у вселенній (1 Петра 3:18, П.В.); Фил. 

2:8–11). Тоді Ісус був належним чином призначений 

управляти світом як цар, однак тоді ще не був наз-

начений Богом час, щоб почати своє царювання.  
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Ціль Божа була, щоб дозволити ворогові, Сатані, 

мати повний час і можливість здійснити його хваль- 

куватий виклик, а тому Він сказав Ісусові: ―Сказав 

ГОСПОДЬ моєму Господеві: Сядь праворуч коло 

мене, доки не положу ворогів твоїх підніжком тобі в 

ноги!‖ – Пс. 110:1.  

Протягом більш ніж 1800 років Ісус мусів був ожи- 

дати на початок свого царювання, і через весь цей 

період часу Єгова, через Ісуса Христа вибирав з між 

народів ―людей для свого ім’я‖, котрих то людей 

Бог вживає головно, щоб проголосити своє ім’я по 

всій землі перед поваленням своїх ворогів – Дії ап. 

15:14. 

КІНЕЦЬ СВІТА 

 

―Світ‖ значить люди землі, організовані в народи 

під наглядом невидимого володаря, і цим володарем 

протягом століть був Сатана, Диявол, котрий разом 

з воїнством лукавих ангелів, впливав, контролював 

і правив світом безперешкоди. Отже ―кінець світа‖ 

значить початок періоду часу, коли правління Са-

тани має бути перешкоджене, приготовляючись до 

його повалення. Прихід Господа Ісуса, праведного 

царя, мусить перешкодити правлінню Сатани і заз- 

начить час, коли Бог Єгова остаточно зведе рахун-

ки з Сатаною. Ісусу Його ученики поставили пи-

тання: ―Який знак Твого приходу й кінця світу‖ 

(Мат. 24:3). Ісус скоро відповів на те питання скри-

тими словами: ―Бо встане  
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нарід на нарід і царство на царство, й буде голодне-

ча, й помір, і трус по місцях. Все ж се почин горя‖ 

(Мат. 24:7,8). Отже можна бачити, що початок прав- 

ління Сатани з перешкодою буде часом горя на Са-

тану і його союзників та агентів, видимих і невиди-

мих, й часом горя на людей під властю Сатани. Це 

пророцтво Ісуса почало сповнятися восени 1914 ро-

ку, котрий зазначив початок кінця злого світа Са-

тани. Для подальшого доказу того, що прийшов кі-

нець, який зазначить час, коли мусить відбутися 

зміна, Ісус сказав: ―…На землі переполох народів в 

заколоті; і омертвіють люди від страху та дожидан-

ня того, що прийде на вселенну‖ (Луки 21:25,26). 

Кожен бачить, що такі обставини прийшли головно 

після початку світової війни у 1914 році; і починаю-

чи з 1918 року горе і смуток на народи і племена 

зросли. 

Святе Писання подає дальше і підтверджуюче сві-

доцтво приходу Христа і кінця світу, котре то сві-

доцтво записане в сих словах: ―Що прийняв єси си-

лу Твою велику і воцарився єси. І розгнівались по-

гане‖  (Одкр. 11:17,18). Це також зазначає дату, 1914 

рік, як показано беззаперечними фактами. Аж до    

того часу Сатана мав привілей появлятися в небі 

(Йова 2:1). Коли Ісус засів на престолі, відразу по-

чалася  боротьба між Ісусом Христом і Дияволом, 

тим стародавнім змієм і вужем. Ця війна на небі заз- 

начає точно початок кінця світа, відносно чого є 

написано: ―І постала війна на небі. Михаїл (котрим  



318 

ВОРОГИ 

 

є Ісус Христос) і ангели його воювали проти змія 

(тобто Диявола), і змій воював і ангели його, і не 

здоліли; ані місця вже не знайдено по них на небі. І 

скинутий змій великий, вуж вікодавний, званий 

Дияволом і Сатаною, що зводить цілу вселенну, 

скинутий на землю, і ангели його з ним скинуті. І 

чув я голос великий, що говорив в небі: Тепер нас- 

тало спасеннє і сила і царство Бога нашого, і власть 

Христа Його; бо скинуто винувателя братів наших, 

що винував їх перед Богом нашим день і ніч‖     

(Одкр. 12:7–10).  Таким чином Диявол і злі ангели 

були вигнані з неба і скинені на землю. Як хроноло-

гія Біблії, так і пророцтво показують, що в 1914 році 

світ скінчився, зазначуючи час, коли Ісус Христос 

отримав власть і почав своє царювання, і Його пер- 

шою роботою було вигнати Сатану і злих ангелів на 

землю. 

ЗБІЛЬШАЮЧЕ ГОРЕ 

 

Початок світової війни зазначив ―початок горя‖ 

на землі, як Ісус заявив. Світова війна закінчилася 

у 1918 році, однак смуток народів продовжувався і 

зростав з того часу. У першому розділі даної книги 

поставлено на розгляд ряд питань відносно велико-

го збільшення смутку і горя на землі, а тепер на ці 

питання мають бути дані відповіді згідно святого 

Писання і в гармонії з святим Писанням. Духовенст 

во говорить людям, що зростаюче горе на народи є 

через той факт,  що люди були невірними до їх 
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релігійних організацій, і по тій причині Бог наслав 

на них терпіння. Ця заява є цілковито неправдива і 

зневажає святе ім’я Боже. Правдива відповідь є за-

писана в Біблії в цих словах: ―Горе живучим на зем- 

лі і на морі, бо зійшов Диявол до вас, маючи вели-

кий гнів; знає бо, що короткий йому час‖ – Одкр. 

12:12.  

   Будучи вигнаним з неба і змушений обмежити 

свою діяльність до землі Сатана знає, що його час 

дуже короткий до остаточної війни, яка рішить пи-

тання найвищости і його власне існування. Ціль   

Сатани, Диявола є відвернути всіх людей від Бога і 

привести їх до знищення. Тому Сатана, ворог, при-

носить багато нещастя і горя на людей землі і спо-

нукує своїх агентів, релігіоністів, фальшиво звину-

вачувати Всемогучого Бога, що Він є відповідаль-

ний за це, і його ціль була відвернути людей від Бо-

га і змусити їх проклинати Бога та померти. 

А тепер пригадайте собі, як збільшилися великі 

злочини нещастя і терпіння по закінченню світової 

війни, і все це відбувалося завдяки ділання Божого 

ворога, Диявола і його злих союзників. Як дальший 

підтверджуючий доказ, зауважте, що святе Писання 

каже, а іменно: ―Се ж відай, що в послідні дні нас- 

тануть времена люті. Будуть бо люди самолюбці, 

сріблолюбці, пишні, горді, хулителі, родителям не-

покірні, невдячні, безбожні, нелюбовні, непримир-

ливі, осудливі, невдержливі, люті вороги добра, зра-

дники, напасники, гордувники, що більш люблять  
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розкоші, ніж Бога, мають образ благочестя, сили ж 

Його відцурались. І ти від таких одвертайся‖ (2Тим. 

3:1–5). Ті, хто провідничить у чиненні зла, описані у 

даному святому Писанні, є релігіоністами, котрі те-

пер роблять своє релігійне шкідництво. Це є пода-

льший доказ, що це є останні дні Сатани і його лу-

кавих післанців, і що невдовзі прийде їхній кінець. 

 

ХРАМ БОЖИЙ 

 

У зв’язку з записом Біблії про війну в небі і ски-

нення Сатани є написано: ―І відчинився храм Бо-

жий в небі‖ (Одкр. 11:19). Що значить вираз ―храм 

Божий‖? Це не значить дім або будівля, зведена 

людськими руками, а значить, з’єднане тіло посвя-

чених послідовників Христа, голови Божої органі-

зації. В доказ цього твердження зауважте, що святе 

Писання звертається до вірних послідовників Ісуса 

Христа: ―Хиба не знаєте, що ви храм Божий, і дух 

Божий живе в вас? Коли хто зруйнує Божий храм, 

зруйнує його Бог; бо храм Божий свят, котрий єсте 

ви‖ – 1Кор. 3:16,17. 

 Ті, котрі становлять храм Божий не є релігіоніста- 

ми, а мусять бути відділені і відрізнені від кожної 

части організації Сатани, показуючи повне послу-

шенство Божим заповідям: ―І яка згода церкви Бо-

жої з ідольською? Бо ви церква Бога живого, яко же 

рече Бог: Вселюся в них, і ходитиму; і буду їх Бог, а 

вони будуть мені люди. Тим же вийдіть із між них,  



321 

СУДЬБА 

 

і відлучіться, глаголе Господь, і до нечистого не  

приторкайтесь; і я прийму вас, і буду вам за отця, а 

ви будете мені за синів і дочок, глаголе Господь 

Вседержитель‖ (2Кор. 16–18). Храм Божий є дім си-

нів, котрих Ісус Христос є головою. Вони є церква 

Божа, про котрих є написано: ―Ви… домашні Бо-

жі;… на котрому вся будівля, докупи споєна, росте 

в церкву святу в Господі. На Ньому й ви збудовує-

тесь на оселю Божу духом‖ (Ефес. 2:19,21,22). Імена 

тих, хто становить громаду храму не є записані в 

книгах на землі, а записані на небі: ―(Ця) церква 

первородних, написана на небесах‖ – Жид. 12:23. 

 

ПРИХІД ДО ХРАМУ 

 

Іменно громаді храму, своїм вірним послідовни-

кам, Ісус Христос сказав: ―І, як піду та наготовлю 

вам місце, знов прийду й прийму вас до себе, щоб де 

я, і ви були‖ (Йоана 14:3). Бог звелів Соломону збу-

дувати храм в Єрусалимі, який був прямим прооб-

разом Божої організації, його духовим храмом, го-

ловою якого є Ісус Христос. Соломон, котрий був 

прообразом на Ісуса Христа, почав будувати храм 

на четвертий рік свого царювання (1Цар. 6:1). Коли 

Ісус був на землі, це було на четвертий рік Його 

служби, або рівно через три з половиною роки після 

її початку, коли Він представив себе Єрусалиму, як 

цар. Як показано у вищезазначеному свідоцтві, це 

було в 1914 році, що Ісус Христос був зведений  
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на престол Єговою, як цар (Пс. 2:6); і через три з 

половиною роки після цього, тобто, на четвертий 

рік свого царювання, Ісус Христос прийшов до 

храму Бога Єгови; інакше кажучи, Він почав збира-

ти до себе своїх вірних послідовників, спершу воск-

ресив тих, що померли, а тоді зібрав тих, котрі були 

на землі. Протягом 1900 років Його ожидання бага-

то з вірних померли і мусіли спати сном смерти до 

приходу Господа. Безсумніву, деякі з тих вірних бу-

ли католиками, а деякі з них не католиками, але всі 

з громади храму мусять бути цілковито посвячені 

Богу і Христу. Вірні мертві перше воскресли і зібра-

ні до Господа; й це зазначило початок збору грома-

ди храму – 1Сол. 4:15–17.  

 Від другого приходу Господа і початку Його ца-

рювання, в періоді три з половиною роки Він прий- 

шов до храму і зібрав до себе своїх вірних. ―Благає-

мо ж вас, браттє, ради приходу Господа нашого Ісу-

са Христа, і ради нашого збору до Него,… Нехай   

ніхто вас не зводить ніяким робом; бо коли не прий- 

де відступленнє перше, і не відкриється чоловік без-

законня, син погибелі‖ – 2Сол. 2:1,3. 

Ті, котрі були живими на землі в приході Господа і 

котрі були знайдені вірними, були зібрані до Нього і 

утворили або сформували клас храму. Перед прихо-

дом Господа Ісуса мала, як святе Писання заявляє, 

виконатися робота приготовлення відносно другого 

приходу Христа. Факти показують, що протягом 

сорока років перед 1918 роком, Господь звелів  
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своїм вірним послідовникам проголошувати по всій 

землі про другий прихід Господа для того, щоб ті, 

котрі щиро посвятилися Йому, могли бути готови-

ми прийняти Господа. Це була робота приготовлен-

ня під Ісусом Христом перед приходом до храму.  

Відносно цієї річи Єгова звелів написати: ―Ось, я 

посилаю ангела мого, а він приготовить дорогу пе-

редо мною, й негайно за сим прийде в храм свій, Го-

сподь, що його шукаєте, – ангел завіту, що його ба-

жаєте; ось, він іде, говорить Господь Саваот‖ – Мал. 

3:1.  

Ціль приходу Господа до свого храму розглядаєть-

ся більш детально в Оправданні, том третій, почи-

наючи з сторінки 101. Доказ показує, що час Його 

приходу відбувся в 1918 році, і що з того часу Він 

знаходиться в храмі. Ті, хто це заперечує, виступа-

ють проти Бога і Його царства, незважаючи на те, 

що вони можуть казати. 

 

ЦІЛЬ ЙОГО ПРИХОДУ 

 

Головна ціль приходу Господа Ісуса є оправдання 

імени Єгови. Святе Писання показує, що в Його  

приході будуть деякі, котрі залишаться відданими і 

вірними Богу, коли вони будуть поставлені на най- 

гостріші проби. Ті, котрі успішно перейдуть проби 

отримають признання Господнє. Пам’ятайте, що 

Єгова сказав до Диявола, що Він перш постараєть-

ся, щоб Його ім’я було проголошено по всій землі,  
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і тоді Він покаже свою найвищу силу (2Мойс. 9:16). 

Громада храму складається з ―людей Божих, взятих 

для Його ім’я‖ (Дії ап. 15:14). Вони є тими, котрі 

мають бути свідками для Єгови – Іса. 43:10–12.  

 Вірні на землі в другому приході, котрі доказали 

вірність Богу, є названі ―останком Його насіння‖ 

(Одкр. 12:17); що значить, що вони є тим останком 

вірних, котрі є дітьми народженими від Божої жінки 

або організації, котре мало місце при судженні хра-

му. В часі приходу Господа до храму було багато та-

ких, котрі зробили угоду чинити волю Божу, всі во-

ни мусіли бути поставлені на пробу Господом Ісу-

сом, щоб визначити, хто є вірним і несамолюбно  

посвятився Богу і Його царству. Це зазначило поча-

ток суду. Тому відносно цілі Його приходу до храму 

є написано: ―Хто ж видержить день приходу Його, й 

хто встоїть як Він явиться? Він бо–огонь розтоп-

люючий і як те зіллє очищуюче; і засяде Він до пе-

ретоплювання срібла й очистить синів Левіїних і 

переплавить їх, як золото й срібло, щоб приносили 

жертву Господеві в праведності‖ – Мал. 3:2,3. 

Весь суд був поручений Ісусу Христу, і тепер Він 

засів як великий суддя, щоб віддати належне і звер- 

шити суд (Йоана 5:22:27). Він випробовує всіх, кот- 

рі зробили угоду чинити волю Божу, і ті, котрі 

отримали Його признання, після цього ―приносять 

Богу жертву в праведності‖, ця жертва в праведнос-

ті є несамолюбна посвята до Бога в голошенні Його 

вістки про Його царство, і в голошенні  
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хвалення Єгови (Жид. 13:15). Отже з тими, котрі 

зробили угоду Господь почав суд в храмі. ―Бо пора 

початись судові від дому Божого; коли ж найперш 

од нас, то який конець тих, що не коряться благо-  

вістю Божому?‖ (1Петра 4:17). Внаслідок цього суду 

признаних, Господь Ісус позначив загально як ―вір-

ний і розумний слуга‖, а тоді додав: ―Щасливий той 

слуга, котрого прийшовши пан його, застане, що 

робить так. Істинно глаголю вам: Що поставить 

його над усім добром своїм‖ – Мат. 24:46,47.  

―Його добро‖, яке тут згадане, значить інтереси 

Його царства, тобто, належне проголошення сві- 

доцтва відносно Христа і Його царства. Вірні і приз- 

нані одиниці є зроблені свідками для Господа і нав- 

чаються від Нього в храмі (який названий ―тай-

ною‖, або ―тайне‖ місце, заховане від світа), і таким 

свідкам наказано йти проголошувати з дахів, тобто 

прилюдно, чого вони навчилися (Мат. 10:27). Тому 

що вони вірно коряться Господнім приказам прого-

лошуючи свідоцтво, стародавний змій, Диявол, роз-

пучливо старається знищити їх; відносно якого є 

написано: ―І розлютився змій на жінку, і пішов про- 

вадити війну з іншими насіння її, що хоронять за-

повіді Божі, і мають свідчення Ісуса Христа‖             

– Одкр. 12:17. 

Отже тим з останка, громаді храму на землі, лю-

дям вибраним зі світа для імени Єгови, Господь на-

казав йти до людей і розказати їм про царство, і по-

передити їх про знищення сатанської організації,  
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котре приходить на світ, та повідомити їх про вели-

ке благословеньство, яке прийде на людей після то-

го, як буде знищена сатанська організація. Тому  

Господь дав сей приказ: ―І проповідуватиметься ся 

євангелія царства по всій вселенній, на свідкування 

всім народам; і тоді прийде конець. Буде бо тоді му-

ка велика, якої не було від настання світа до сього 

часу, й не буде‖ – Мат. 24:14,21. 

Свідки Єгови з захопленням коряться Його при-

казам, незважаючи на всяку опозицію з боку Сата-

ни і його релігійних агентів. Оскільки свідки Гос-

подні не мають вибору; вони мусять бути послушні 

(Дії ап. 3:23). Господь в храмі посилає своїх свідків 

проголошувати Його славну вість про царство, яку 

вони мусять нести як свідоцтво народам і як попе-

редження, і ця робота має бути виконана перед зни- 

щенням Божих ворогів. Це тепер якраз виконуєть-

ся. 

ВОРОГИ ВИЗНАЧЕНІ 

 

Поки свідки Єгови, в послушенстві до Божих за-

повідей, проголошують про Його ім’я по всій землі, 

суд над народами, а головно над релігійними орга-

нізаціями поступає вперед. Одна із цілей ―пропові-

дування євангелії, як свідоцтво народам‖ є, дати 

можливість людям і народам визначити себе і дати 

знати другим, чи знаходяться вони на стороні Бога, 

або на стороні Диявола. Суд над народами тепер бе-

ре місце; відносно якого є написано:  
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―Як же прийде Син чоловічий у славі своїй, і всі 

святі ангели з Ним, тоді сяде Він на престолі слави 

своєї; і зберуться перед Него всі народи; й відлучить 

Він їх одних од других, як пастух одлучає овець од 

козлів; і поставить овець по правиці в себе, а козлів 

по лівиці‖ – Мат. 25:31–33.  

Тварини, козли і вівці тут є вжиті як символи, що 

означають недобре і добре. Козли вживаються як 

символ тих людей, які показують огидний, жорсто-

кий і переслідуючий дух, який противиться царству 

Божому і виступає проти свідків Божих. Люди доб-

рої волі до Бога і Його царства є під символом ―вів-

ці‖. Розділення людей на два загальних класи, тоб-

то, козли і вівці тепер поступає вперед. 

Клас ―вірного слуги‖, свідки Єгови, котрі несуть 

вість царства людям є зараховані Господом Ісусом, 

як часть Його самого, тому що вони є членами Його 

урядового дому або тіла. Будь що, що є зроблено 

Його вірним послідовникам, незалежно від того, чи 

це добре, або зле, Ісус рахує як таке, що зроблено 

Йому. Факти і святе Писання показують, що Дия-

вол ненавидить вірних свідків Божих і старається 

знищити їх. Всі ті, котрі прилучуються до Диявола 

в переслідуванні вірних послідовників Ісуса Христа 

є від Диявола, а отже Господь ставить їх в групу  

козлів. 

А тепер розгляньте факт: Хто є тими на землі, кот- 

рі недобре ставляться, переслідують і спонукують 

до того, щоб арештувати і ув’язнювати вірних 
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свідків Господніх котрі ходять від дому до дому, 

щоб показати людям добру новину царства і розка-

зати їм про царство? Є лише одна відповідь. Це є 

релігіоністи, провідники релігійних організацій,  

котрі жорстоко переслідують вірних послідовників 

Христа, а провідничить в такому жорстокому перес- 

лідуванню римо католицька гієрархія. Вони є тими, 

котрі примушують людей нищити книжки що по-

яснюють про царство, або вість царства. Такі релі-

гіоністи є дітьми і агентами Диявола, а тому воро-

гами Господа, котрі розпучливо стараються трима-

ти людей в незнанню відносно того, що написано в 

Біблії. Вони не лише спричиняють арешт цих свід-

ків, але приносять багато зневаг і покарань на них 

після того, як їх кинено в темницю. До цих безза-

конних переслідувачів класу козлів, релігіоністів, 

Ісус, великий суддя говорить: ―Бо я голодував, і не 

дали ви мені їсти; жаждував, і не напоїли мене; був 

чуженицею, і не прийняли мене; нагим, і не зодягли 

мене; недужим і в темниці, і не одвідали мене. Тоді 

озвуться до Него й сі, кажучи: Господи, коли ми ба-

чили Тебе голодного, або жадного, або чуженицею, 

або нагого, або недужого, або в темниці, та й не пос-

лужили Тобі? 

 Озветься тоді до них і промовить, глаголючи: Іс-

тино глаголю вам: Скільки раз не чинили ви сього 

одному з сих найменших, і мені не чинили‖ – Мат. 

25:42–45. 
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Добре знані факти ясно визначають релігіоністів, 

а головно римо католицьку гієрархію як ―козлів‖, 

котрі переслідують свідків Єгови, і це вони чинять 

тому, що свідки Єгови вірно служать Господеві в по 

слушенстві до Його приказів. Тут приводиться де-

кілька прикладів: У штаті Нью–Джерсі, де римо 

католицька гієрархія здійснює великий політичний 

вплив на політиків і суди, сотні свідків Єгови неда-

вно були арештовані і кинені в темницю без будь 

якої причини, окрім того факту, що вони пропові-

дують правду про Боже царство людям. Вони були 

арештовані на підставі того, що вони проповідують 

євангелію без дозволу поліції. Це гірше ніж сміхота, 

коли заключити, що поліцейський, недосконалий і 

неправедний чоловік може давати дозвіл робити те, 

що приказав робити Всемогучий Бог; і по тій при-

чині ні поліція, ні суди не мають права перешкоди-

ти, або навіть старатися перешкодити тому, що 

приказав тепер робити Всемогучий Бог своїм свід-

кам. Їх поводження є ―боротьбою проти Бога‖, і та-

ким чином вони визначають себе, як вороги Божі, 

котрі отримають належну відплату. 

У багатьох інших краях подібне переслідування 

вірних послідовників Господа виконується релігіо-

ністами, головно римо католицькою гієрархією. У 

католицькому Квебеку, багато вірних послідовни-

ків Ісуса Христа звинувачують у злочині бунту і   

визнають винними тільки лише в єдиному доказі, 

що вони ходять і проповідують євангелію  
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царства Божого. В Німеччині, якою зовні править 

фанатик Гітлер, але якою таємно править римо ка-

толицька ієрархія і Диявол, тисячі вірних і правди-

вих свідків Господніх сидять в тюрмах, жорстоко 

биті і деякі з них навіть брутально повбивані, тому 

що вони посідають Біблію, або книжки, які пояс-

нюють Біблію. В Італії, якою зовні править бандит 

Муссоліні, а таємно править Ватикан, вірних і пра-

вдивих послідовників Ісуса Христа жорстоко перес-

лідують.  
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В Північній і Південній Родезії, в Західній Африці, 

та багатьох морських островах і фактично у всіх 

краях так званого ―християнства‖, релігіоністи, а 

головно римо католицька гієрархія, займається без-

законним переслідуванням вірних послідовників 

Христа. При помочи цих засобів, ті переслідувачі 

визначили себе як ―козли‖, тобто, вороги Бога і 

Христа. 

Господь, великий суддя в храмі бачить це і розді-

лює народи, ставлячи ―козлів‖ по лівиці, що зна-

чить місце, де вони отримають справедливе пока-

рання. І яке буде покарання таких лукавих козлів? 

Ісус оголосив свій присуд, а саме: ―Ідіть од мене, 

прокляті, ув огонь вічний, приготовлений Дияво-

лові та ангелам його. І підуть сі на вічні муки (на 

знищення)‖ (Мат. 25:41,46). На суді, який Ісус тепер 

виконує в храмі, Він ―знаходить своїх ворогів‖ і 

змушує їх, щоб вони виявили себе і належним чи-

ном позначає їх на знищення – Пс. 21:8,9.  

 

ВІВЦІ 

 

Вірних членів тіла Христового Він позначає як 

своїх ―овець‖, які є зроблені членами Його царсько-

го дому. Тоді говорить Ісус: ―І інші вівці маю, що не 

з сієї кошари; і тих я мушу привести, й голос мій 

почують, і буде одно стадо, й один пастир‖ (Йоана 

10:16). Ті, котрі становлять сю громаду позначені як 

―інші вівці‖, є також позначені у святому Писанні  
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як люди доброї волі до Бога, як Йонадаби (2Цар. 

10:15–23), і котрі остануться вірними, будуть стано-

вити ―великий громаду‖ й отримають вічне життя 

на землі. На суді, який тепер відбувається в храмі, ті 

―інші вівці‖ визначають себе через напрям, який 

вони оберуть, і вони є тими, до котрих Господь ка-

же, що Він поставить їх по правиці, щоб вони могли 

отримати Його ласку. 

Коли свідки Єгови йдуть по краю, несучи вість 

царства і стикаються з людьми доброї волі, їх охоче 

приймають такі люди. Коли ці ―інші вівці‖ знахо-

дять декого з свідків Єгови недужим, страдаючим і 

в темниці, вони роблять все, що можуть, щоб звіль-

нити їх від цих страдань, і вони роблять це тому, що 

вони люблять праведність і ненавидять беззаконня, 

й стараються бути бажаними для Бога і Ісуса Хрис-

та; і таким чином вони ототожнюють себе. Отже, 

відносно них є написано: ― Тоді скаже цар тим, що 

по правиці в Него: Прийдіть, благословенні Отця 

мого, осягніть царство, приготовлене вам од осно-

вання світу. Бо я голодував, а ви дали мені їсти; 

жаждував, і напоїли мене; був чуженицею, і прий 

няли мене; нагий, і зодягли мене; недугував, і одві-

дали мене; був у темниці, і прийшли до мене. Оз- 

вуться тоді до Него праведні, кажучи: Господи, ко-

ли ми бачили Тебе голодного, та й накормили? Або 

жадного, та й напоїли? Коли ж бачили Тебе чуже-

ницею, та й прийняли? Або нагим, та й зодягли? 

Коли ж бачили Тебе недужим, або в темницї,  
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та й прийшли до Тебе? І озвавшись цар промовить 

до них: Істино глаголю вам: Скільки раз ви чинили 

се одному з сих братів моїх найменших, мені чини-

ли‖ (Мат. 25:34–40). Ці вірні ―інші вівці‖ отримають 

благословеньство вічного життя. 

 

ПРИГОТОВЛЕННЯ ДО АРМАГЕДОНУ 

 

Коли Господь Ісус Христос у храмі проводить суд, 

і поки Його вірні послідовники та свідки несуть 

вість про царство до людей, Сатана приводить в рух 

всю свою силу, щоб зібрати всіх ворогів Божих, при- 

готовляючись до остаточної битви в Армагедоні. 

Слово ―Армагедон‖ значить місце зібрання військ, 

тобто, де знаходятся люди Божі, і Сатана збирає ра-

зом свої сили, щоб знищити їх. Знаючи, що його час 

короткий, Сатана спішить зібрати свої сили для бо-

ротьби; отже про се є написано: ―І бачив я із рота 

змія, і з рота звіра, і з рота лжепророка три нечисті 

духи, подібні до жаб. Се бо духи бісовські, що роб-

лять ознаки, що виходять на царів землі і цілої все-

ленної, зібрати їх на війну в день той великий Бога 

Вседержителя. І зібрав їх в одно місце, що зоветься 

по єврейськи Армагедон‖ – Одкр. 16:13,14,16. 

Слово ―звір‖, яке вживається тут, символічно оз- 

начає уряди народів землі, головно ―християнства‖, 

які є звірячими і гноблюючими. ―Фальшивий про-

рок‖ складається з тих правлячих елементів наро-

дів ―християнства‖, які фальшиво пророкують,  
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що лікарський засіб від всіх теперішніх недуг зна-

ходиться в Лізі Народів або іншій подібній злуці 

людей і народів. Вони ігнорують і противлятся Бо-

жому царству та вповають на чоловічу підтримку, 

захист і благословення. Слово ―змій‖ є одне із назв 

Диявола, і саме він направляє сили ворога. Всі вони 

марширують вперед і займають свою позицію, при-

готовляючись до великої битви. 

 

ВИКОНАННЯ ПРИСУДУ 

 

Вершок прийде в битві Армагедон. Це ―битва того 

великого дня Бога Всемогучого‖, і в тій битві, спір-

не питання що до найвищости буде рішене навіки. 

Диявол хвалькувато і самолюбно ожидає перемоги. 

Звісно, він потерпить невдачу. Єгова, ожидаючи 

цього часу дозволив Дияволу остатися, і з цієї при-

чини Він сказав до Диявола слідуючі слова: ―Та 

тільки про те я дозволив остатися тобі, щоб на тобі 

показати силу мою‖ (2Мойс. 9:16 Лісар). Сила Бога 

Єгови не має границь. Він є Всемогучим Богом і 

Його замір мусить здійснитися, ніхто не може цьому 

перешкодити. Вороги Божі є розпізнані, зло відкри-

те і застереження є дане, тому час на виконання 

присуду вже близько. Той, хто вірить, що слово Бо-

же є правда може сподіватися знайти в святому Пи-

санні вірне і правдиве твердження відносно вико-

нання присуду над Божими ворогами. Це дійсно 

так. Головним видимим ворогом Божим,  
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а тому найбільшим і найгіршим відкритим ворогом 

народів є римо католицька релігійна організація. 

Через століття та організація зухвало і зарозуміло 

їхала на верху людей і народів, рабувала людей з їх 

чесних заробітків. День тієї злої установи мусить 

прийти до кінця. Та організація, тобто, римо като-

лицька ―гієрархія судівництва‖, протягом років 

хвалькувато казала і все ще каже: ―Ворота пекольні 

не подужають (нас)‖. Ці слова Ісуса Христа відносно 

Його власної організації, яка є оселею Всемогучого 

Бога, невірно вживаються римо католицькою гіє-

рархією; і це є ще одним доказом зухвалого гріха  

тієї релігійної організації. 

Єгова передбачив, що гієрархія робитиме такі  

хвалькуваті заяви, і давно тому Він звелів своєму 

пророку записати пророцтво відносно римо католи-

цької релігійної організації, в котрому представлено 

ту диявольську організацію, котра ніби каже: ―Так, 

Армагедон наближається, але побиваючий бич не 

прийде на нас, бо ми зробили брехню своїм притул-

ком, і під брехнею ми заховали себе. Ми зробили 

угоду зі смертю, і з пеклом ми є в союзі. Ми є в без-

пеці і спокої‖. 

Бог Єгова відповідає на ту заяву хвалькуватих і 

зухвалих людей, які довгий час управляли ―като-

лицькою людністю‖ і іншими людьми, Його відпо-

відь знаходиться в сих словах: ―І так ваші змовини 

з смертю розірвуться, і ваша рядна з пеклом не 

встоїть; і як прийде побиваючий бич,  
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то й вас погубить‖ (Іса. 28:14–18). Чи ви будете ві-

рити Богу, чи повірите тим зухвалим і зарозумілим 

людям? Ви мусите зробити свій вибір. 

Пам’ятайте також, що римо католицька ієрархія, 

релігійна система, позначена Господом Богом нас- 

тупними словами: ―Блудниця‖, стара ―перелюбни-

ця‖, ―Вавилон‖, ―Вавилон великий, мати блудни-

цям і гидотам землі‖. Через століття та безбожна ор- 

ганізація їхала на верху звірячих урядів або прав-

лячих політичних і воєнних сил, але тепер набли- 

жається час, коли Бог дасть в серця тих, хто пра-

вить, щоб чинили волю Його, і вони ―спустошать її 

(стару блудницю), і обнажать, і ... спалять її в огні‖ 

(Одкр. 17:15–17). Це зазначить початок Армагедону. 

Та релігійна товпа, разом із своїми головними     

союзниками через століття гнобила людей; і віднос-

но них Господь Єгова каже: ―Призначив се Господь 

Саваот, щоб понизити гординю славних, щоб впо-

корити знатних у землі‖ – Іса. 23:9.  

Ся римо католицька ―гієрархія судівництва‖ фа-

льшиво і обманно вважає себе пастирями ―католи-

цької людності‖, щоб рабувати і обдирати їх. Заяв-

ляючи, що вони пастирі, вони насправді були вов-

ками; і до цієї лукавої товпи Єгова говорить: ―Ри-

дайте пастирі, голосіте й посипайте голови порохом, 

ви значнійші в отарі; прийшла бо ваша година, щоб 

вас поколено й порозпуджувано, й попадаєте, як до-

рога посудина‖ – Єрем. 25:34.  
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Римо католицька ―гієрархія судівництва‖, релі-

гійна система є крайньо лицемірна; а Бог ненави-

дить лицемірів, грабіжників і брехунів, всі вони на-

лежать до одної товпи. ―Надія лицемірного погиб-

не‖ (Йова 8:13). Та лицемірна товпа релігіоністів 

робить ошуство відносно ―чистилища‖, при помочи 

котрого вони рабують багато вдів і сиріт; через   

фальшиві претензії і довгі молитви вони мають  

можливість дурити і практикувати своє шкідницт-

во; і до таких Ісус Христос говорить: ―Горе ж вам, 

письменники та фарисеї, лицеміри! Що зачиняєте 

царство небесне перед людьми; ви бо не входите, й 

тих, що входять, не пускаєте ввійти‖ – Мат. 23:13.  

Вони злобно нападають і переслідують тих чолові-

ків і жінок, котрі вірно служать Богу, несучи людям 

Його вість царства; і подібно до гадюк, які ховають-

ся в траві, вони ховаються за поліцію і інші служ 

бовці щоб жалити та іншим чином ушкодити най-

менших Господа, і до них Господь Ісус говорить:     

― Змії, кодло гадюче, як утічете від суду пекольно-

го? Тим же то, ось я посилаю до вас пророків, і муд-

реців, і письменників, і одних з них повбиваєте та 

порозпинаєте, а інших битимете по школах ваших, 

та гонитимете від города в город‖ – Мат. 23:33,34.  

Та горда, зухвала, зарозуміла, надута і самовпев-

нена товпа релігіоністів думає, що вона може обду-

рити Господа; однак їх жертви є гидотою для Нього 

(Прип. 16:5; 21:27). Таких молитва є гидотою в очах 

Божих – Прип. 28:9.  
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І коли прийде кінець цієї лицемірної релігійної ор-

ганізації? На початку Армагедону. Самолюбний і 

політичний рух гієрархії, названий тепер ―римо ка-

толицька акція‖ в скорім часі переконає себе і ін-

ших в тому, що вони змусили мовчати всіх, котрі 

говорять правду і тим самим відкривають лицемір-

ство гієрархії. Поширюючи свій вплив політично і 

іншим чином по всій землі, та знищивши свободу 

слова і свободу почитання, вважаючи себе в безпеці 

від всієї опозиції, та беззаконна товпа представляє 

себе, кажучи: ―Ми тепер є в мирі і безпеці; ми мо-

жемо дальше продовжувати без перешкоди здійс-

нювати наш рабунок, щоб задоволити себе‖. Від-   

носно тієї річи говорить слово Господнє: ―Бо, як го-

воритимуть: ―Упокій і безпечність‖, тоді несподіва-

но настигне на них погибель, як муки на маючу в 

утробі, і не втечуть вони‖ (1Сол. 5:3). Релігійні сис-

теми, які через тривалий час зневажали Боже ім’я 

мусять першими впасти в битві великого дня Все-

могучого Бога. 

ЛУКАВИЙ СЛУГА 

 

Святе Писання і факти показують, що ті, котрі 

зробили угоду служити Богу, і котрі поламали їх 

угоду, заперечують прихід Господа і починають би-

ти своїх братів, тому таких Господь позначив, як 

―лукавого слугу‖ (Мат. 24:48,49). Один із учеників 

Ісуса представляв ―лукавого слугу‖, і його ім’я було 

Юда Іскаріот. Він був ворогом Бога і Христа.  
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Хоч Юда заявляв відкрито, що він є слугою Христа, 

але тайно ввійшов в змову з ворогом, щоб погубити 

Ісуса, він зрадив Ісуса і Його братів, віддавши їх в 

руки ворога. Тому Ісус назвав Юду ―сином погибе-

лі‖ (Йоана 17:12). Деякі одиниці теперішного часу 

були в ласці пізнати правду і стати частю Божої ор-

ганізації, але тоді поламали їх угоду і стали лукави-

ми, заперечили присутність Господа, і ходили роб-

лячи незгоду між тими, котрі направду служать Бо-

гу і Ісусу Христу. Той лукавий клас, названий як 

―лукавий слуга‖, є найбільш вартою осуду частю 

―чоловіка гріха‖ і описаний у святому Писанню як 

―чоловік гріха‖, ―син погибелі‖, на якого Юда був 

типом. 

Ті, котрі складають ―лукавого слугу‖ є ворогами 

Бога і Христа та Його царства, і судьба таких предс- 

казана Господом в сих словах: ―Та й відлучить йо-

го, й долю його з лицемірами положить; там буде 

плач і скреготання зубів‖ (Мат. 24:51). Далі про ту 

товпу є написано: ―Котрого Господь уб’є духом уст 

своїх і знищить явленнєм приходу свого‖ (2Сол. 

2:8). Відносно цього диявольського ―класу слуги‖, 

―чоловіка гріха‖, ―сина погибелі‖, є написано: ―Сі 

ж, як безсловесні звірі, природні, що родяться на ло- 

ви і забиттє, хулять, чого не розуміють, і в зотлінню 

своєму загинуть‖ – 2Петра 2:12. 
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ІНШІ ВОРОГИ 

 

Егуй був прообразом Господа Ісуса Христа і предс- 

тавляв Його, як великого Виконателя Єгови. Егуй 

повбивав всіх попирачів диявольської релігії, кот-

рої притримувалися в ізраїльській землі. Ці люди 

відкрито визнавали, що вони служать Богу, але на-

вернулися до почитання Диявола. Ті релігіоністи 

були типом на ―християнство‖, котрі заявляють, що 

вони служать Богу, але служать Дияволу. По при-

казу Всемогучого Бога, Егуй знищив поклонників 

Диявола; і це предсказувало і передбачало, що Ісус 

Христос повністю знищить всяку релігію і релігій-

них прихильників, тому що вони зневажають ім’я 

Всемогучого Бога (2Цар. 10:1–28). Релігія постійно 

була головним способом для зведення людей і зне-

важення Бога, тому що Диявол вважав це найкра-

щим способом, при помочи котрого він може зводи-

ти людей. Релігія і релігійні практиканти будуть 

перше знищені в Армагедоні. Ісус Христос, великий 

Виконавець виконає присуд над ними, а тоді прис-

тупить до інших елементів сатанської організації – 

дивись книгу Оправдання, том третій. 

Символічно релігійні системи уподібнені до вели-

кого міста. Та організація або ―велике місто‖ обо- 

в’язково впаде в близькій будуччині, а політичні, 

воєнні, судові і інші прибічники релігійної системи, 

котрі отримували користь від тієї системи поба-

чуть, що вони є слідуючі, щоб отримати  
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покарання від руки Господньої, тоді вони будуть 

плакати і ридати: ―Купці сього всего, котрі збогаті-

ли з неї, оддалеки стануть із страху перед мукою її, і 

будуть плакати, та сумувати, та казати: Горе, горе 

(тобі), городе великий, зодягнений у виссон, і багря-

ницю, та кармазин, та озолочений золотом, і в ка-

міннях дорогих, та перлах. Одної бо години спусто-

шене таке богатство ‖ (Одкр. 18:15–17). Тоді вони 

будуть старатися кинути свої армії і воєнно морсь-

кий флот і всі інші сили в битву, але вони погиб-

нуть від руки Господньої. 

 

―ЗВІР‖ І ―ФАЛЬШИВИЙ ПРОРОК‖ 

 

Правлячі елементи, котрі управляють світом че-

рез насильство і жорстокість, є зазначені під симво-

лом ―звіра‖. Ці елементи видимої організації Сата-

ни пророкують, що світ може бути відновлений, а 

люди будуть благословенні через немічні змагання 

чоловіка, є зазначені як ―фальшивий пророк‖. А 

тепер завважте, що Ісус Христос представлений як 

Той, котрий їде на воєнній горі, щоб воювати зі всі-

ма ворожими силами, а війська Його в небі сліду-

ють за Ним, перед яким то поступаючим походом 

―звір‖ і ―фальшивий пророк‖ ніяк не зможуть  

встояти в надходячім Армагедоні. ― А зодягнений 

Він в одежу, закрашену кров’ю, а ім’я Його зоветь-

ся: Слово Боже. А війська, що на небі, йшли слідом 

за Ним на білих конях, зодягнені у виссон білий  



342 

ВОРОГИ 

 

і чистий. А з уст Його виходить меч гострий, щоб 

ним побити поган; а сам Він пастиме їх жезлом же-

лізним; і сам товче винотоку вина лютости і гніва 

Бога Вседержителя,… І бачив я звіра, і царі земні, і 

війська їх зібрані, щоб воювати війну з сидячим на 

коні, і з військом Його. І схоплено звіра, а з ним 

лжепророка, що робив ознаки перед ним, котрими 

зводив тих, що приняли пятно звіра, і що покланя-

лись образові його. Живцем вкинуто обох в озеро 

огняне, палаюче сіркою‖ (Одкр. 19:13–21). Так опи-

сано виконання присуду над правителями народів 

землі. 

Кожна часть лукавої організації Сатани буде зни-

щена, включаючи всіх, які чинять будь який вид 

беззаконня, такі як ошуканці, обманщики, злодії, 

рабівники, викрадачі, насильники, вбивці, релігійні 

здирники і інші шкідники, та всі подібні до них. До 

всіх безбожних світу Господь Бог каже: ―Оце ж жді-

те мене, говорить Господь, до того дня, як устану, 

щоб пустошити; бо я постановив, позбирати народи, 

поскликати царства, щоб на них досаду мою зігна-

ти, стрясти на них жар гніву мого; від огню бо рев-

ності моєї погибне вся земля‖ – Соф. 3:8.  

Виконання присуду проти всіх тих, буде виконува-

ти Господь Ісус Христос, котрому Єгова каже:  

―Проси в мене, й дам тобі народи в насліддє, а кінці 

світа у владіннє. Жезлом зелізним розіб’єш їх, як 

череповину поторощиш їх‖ (Пс. 2:8,9 П.В.). Армаге-

дон не буде битвою між членами організації Сатани,  
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але як є ясно сказано в святому Писанні, це буде  

битва Всемогучого Бога у котрій Він, через Ісуса 

Христа і Його армію, знищить цілу лукаву органі-

зацію Сатани, щоб земля могла бути очищена від 

всякого беззаконня. ―Провалились народи в про-

пасть, що викопали її; зловилась нога їх у сітях, що 

заставили їх тайно. Пізнали Господа, Він звершив 

суд; безбожник запутався в ділах рук своїх. Нехай 

повернуться безбожники в пекло, всі народи, що за-

бувають Бога. Бо не буде завсігди забутий вбогий, і 

не пропаде навіки надія смирних. Встань, ГОСПО- 

ДИ, щоб не взяв верх чоловік; нехай перед лицем 

Твоїм приймуть суд народи‖ – Пс. 9:15–19 А.П.В. 

―Жаром посипле Він на безбожних; огонь і сірка і 

вітер палящий буде частина їх чаші‖ (Пс. 11:6 

А.П.В.). ―Бо погинуть беззаконники, і вороги Госпо-

да, як товсті ягнята; вони никнуть, никнуть вони, 

як дим‖ (Пс. 37:20 А.П.В.). ―Кожного ранку нищи-

тиму всіх беззаконних землі, щоб вигубити з города 

Господнього всіх, що ділають беззаконнє‖ (Пс. 101:8 

А.П.В.). ―Господь хоронить всіх, що люблять Його, 

а беззаконних погубляє‖ – Пс. 145:20. 

Земля повна насильства і лукавих сотворінь; а ко-

ли прийде Армагедон, всі беззаконники на землі бу-

дуть мертві, так як Бог оголосив, що вони будуть 

вбиті рукою Ісуса Христа. ―І будуть того часу побиті 

Господом від краю до краю землі; не будуть по них 

плакати, не будуть їх збирати ані ховати,  
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– гноєм лежатимуть верх землі‖ (Єрем. 25:33). ―Зем-

ля опустіє до щаду, й мов би злуплена буде; бо Гос-

подь вирік се слово‖ (Іса. 24:3–6). Така буде судьба 

всіх, котрі залишаться на стороні Диявола. Цю ін-

формацію Господь тепер доносить до уваги людей, 

щоб вони могли перед тим, як Його гнів буде вира-

жений, вибрати і зайняти сторону, яку вони бажа-

ють. Який буде ваш вибір? 

 

НЕВИДИМІ ВОРОГИ 

 

Доказ зі святого Писання, вказаний в попередньо-

му розділі показує, що існує воїнство лукавих духо-

вих сотворінь, котрі прилучилися до Диявола в йо-

го бунті, і які з того часу практикують ошуство і 

обман на людському роді й продовжують зневажати 

святе ім’я Боже. Яка має бути судьба таких? Голов-

ний серед тої беззаконної товпи ангелів, слідуючий 

в порядку після самого Диявола є позначений як 

Гог, котрий разом з іншими лукавими ангелами 

живе у так званій ―землі (місці) Магог‖. ―Так гово-

рить Господь БОГ (Єгова): Ось, я–на тебе, Годже, 

князю Рошський, Мешехський й Тубалський‖ 

(Езек. 39:1). Більш детальний розгляд у святому 

Писанні щодо Гога і інших лукавих ангелів можна 

знайти в книжці Оправдання, том другий, сторінка 

311 і слідуючі. 

Гог і інші лукаві ангели разом з ним через століття 

здійснювали правлячу власть над народами землі.  
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Знищивши всіх беззаконних на землі, Ісус Христос 

направить свої сили проти тих лукавих духових со-

творінь і знищить їх; і про що є написано: ―В чис-

тому полі поляжеш; я бо сказав так, говорить Гос-

подь. І пошлю огонь на Магога й на безжурних по-

морян, і взнають, що я–Господь‖ (Езек. 39:5,6). Далі 

є написано про сю безбожну товпу: ―То й знає Гос-

подь побожних з покуси вибавляти, неправедних же 

хоронити про судний день на муки‖ (2Петра 2:9). ―І 

ангелів, що не схоронили свого начальства, оста- 

вивших свої оселі, про суд великого дня вічними 

оковами під темрявою схоронив‖ (Юди 6). Їх кінець 

є знищення; як про це є написано, що Бог пригото-

вив цілковите знищення всіх беззаконників – Мат. 

25:41. 

ОСТАННІЙ БУДЕ ДИЯВОЛ 

 

Це був Диявол, котрий кинув виклик Єгові і про-

тягом століть ігнорував і зневажав Його. Єгова дав 

слово, що Диявол мусить відчути Його силу; і це 

слово буде дотримане, Господь Ісус Христос вико-

нає заміри Єгови. Диявол буде змушений стояти по-

руч і дивитися, як перше вся його організація буде 

знищена. Це понизить його коли він дізнається, що 

він наступний. Тоді Господь Ісус зв’яже його і вкине 

його в ―безодню‖, де він буде цілковито бездіяльний 

протягом тисяч років (Одкр. 20:1–3). В кінці тисяч 

років, Сатана буде випущений на короткий час, а 

тоді буде повністю знищений – Одкр. 20:7–10.  
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Єгова давно тому постановив цілковито знищити 

Диявола і його організацію, і Він виконає це у своїм 

назначенім часі: ―Та через розлоге купецтво твоє 

сповнилось внутро твоє неправедностю, і ти согрі-

шив. Тим то скинув я тебе, як нечистого, з Божої 

гори, вигнав тебе, ти херувиме осяйний, з посеред 

огнистого каміння. Високо неслось твоє серце задля 

пишноти твоєї, через гординю стратив єси мудрість 

твою; за те ж я звалю тебе на землю, оддам тебе ца-

рям, щоб поругались над тобою. Через безліч про-

вин твоїх, через неправедну наживу твою в купецтві 

опопоганив єси сьвятощі твої, і я виведу з посеред 

тебе огонь, а він пожере тебе, й оберну тебе в попе-

лище перед очима всіх, що поглядатимуть на тебе. 

Всі, що знали тебе між народами здивуються над 

тобою; ти станеш страховищем і зникнеш по всі 

віки‖ – Езек. 28:16–19. 

Судьба всіх ворогів Божих є вічне знищення. ―Во-

роги Його будуть цілувати землю‖ (Пс. 72:9). 

―Глянь бо, вороги Твої, Господи, глянь бо, Твої во-

роги погибнуть‖ (Пс. 92:9). ―Підніметься рука Твоя 

над ворогами Твоїми, й усі супротивники Твої по-

вигибають‖ – Мих. 5:9.  

Правдиве слово Боже і незаперечний доказ усуває 

всякий сумнів щодо того, хто є ворогами Божими і 

яка буде їх судьба. Беручи до уваги, яке страшне  

терпіння Диявол і його союзники принесли роду 

людському, зважаючи на факт, що воїнство ворогів 

тепер ділає в змаганні знищити все людство, 
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і враховуючи страшні річі, котрі мусять невдовзі 

прийти на землю, як показано в святому Писанні, 

чи ви тепер подбаєте про те, щоб знайти дійсного 

друга, на котрого ви могли б цілковито покладати-

ся і повністю довіряти, котрий провадив би вас до-

рогою до вічного життя і щастя? Якщо так, цей 

привілей тепер є перед вами. 
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ДРУГ 

 
―Хто хоче приятелів мати, мусить і самий приязним бути; 

друг буває од брата прихильніший‖ – Прип. 18:24. 

 

ОГ ЄГОВА є другом всякого, хто любить і є 

послушний Йому, хто вірно робить все, що є 

правдиве. Він назвав Авраама своїм другом, так як 

Авраам був вірний і послушний Йому: ―І сповни-

лось Писаннє, що глаголе: Увірував же Авраам Бо-

гові й полічено йому (те) за праведність, і другом 

Божим наречено його‖ (Якова 2:23). Це робить зна-

ним незмінне правило Боже, що той, хто є вірний до 

Бога в часі проби є другом Божим. Хто ж тоді є дру-

гом? Святе Писання відповідає: ―Друг любить про 

всяк час‖ (Прип. 17:17). Любов є цілковитий вираз 

несамолюбства; тому є написано: ―Бог є любов‖ 

(1Йоана 4:16). Бог Єгова є несамолюбний, і не може 

робити нічого з самолюбства. Все що Він робить є 

побуджене несамолюбством. Навіть знищення своїх 

ворогів не є любе Йому, так як Він заявив, що Він 

не любується в смерті своїх ворогів (Езек. 18:23,32). 

Він знищить їх для добра тих, що чинять справед-

ливо і для слави Його імени, котре є праведне і свя-

те. 

Господь Ісус Христос є другом всякого, хто лю-

бить і кориться Богу. Він є помазаним царем Єгови, 

котрий буде управляти світом в праведності, а всі 

Його дії є порушені любов’ю. Як може чоловік мати 

Господа за свого друга? ―Хто серцем чистий, 

Б 
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в того й уста щирі; тому й сам цар другом‖ (Прип. 

22:11, замітка). Це значить, що якщо чоловік має 

чисту і несамолюбну мотиву в тому, що він робить, і 

його слова в напрямі Бога і Христа є щирі, тоді той 

чоловік є одним з людей доброї волі до Бога, тоді 

цар Ісус Христос буде його другом. Знання того, що 

Бог і Христос зробили для чоловіка, виробляє в чо-

ловіка з чистим серцем велике бажання мати Бога і 

Христа за другів. Тоді коротко розгляньте певні за-

писи святого Писання, котрі показують люблячу 

доброту Єгови і Господа Ісуса Христа. 

В наслідок того факту, що Адам не послухав Бога і 

пішов за Дияволом, Адам справедливо був засудже-

ний на смерть, і наслідкам цього було, що його діти 

народилися несовершенними. Отже, всі люди були 

зачаті в грісі і народжені в беззаконні (Пс. 51:5). 

―Тим же то, як через одного чоловіка гріх у світ 

увійшов, а через гріх смерть, так і смерть у всіх лю-

дей увійшла (через того), в кому всі згрішили‖ (Рим. 

5:12). Тому, якщо чоловік бажає підтримувати Дия-

вола, він ніколи не може мати Бога за свого друга. 

Бог не був зобов’язаний робити що небудь для несо-

вершенного чоловіка, грішника. Через те, що Бог є 

любов, Він несамолюбно забезпечив дорогу для не 

совершенного чоловіка, щоб міг примиритися з 

Ним і дав нагоду отримати вічне життя, як милос-

тивий дарунок; і це забезпечення Він зробив через 

Ісуса Христа, таким чином доводячи, що Бог і Хри-

стос є великими і вічними другами всіх,  
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котрі бажають чинити справедливо. Тому є написа-

но: ―Так бо полюбив Бог світ, що Сина свого єдино-

родного дав, щоб кожен, віруючий в Него, не погиб, 

а мав життя вічне‖ (Йоана 3:16). ―Плата бо за гріх 

смерть, даруваннє ж Боже – життє вічне в Христі 

Ісусі, Господі нашім‖ – Рим. 6:23.  

Що тоді вимагається 

від чоловіка, щоб він 

міг поставити себе в 

лінію для отримання 

благословеньства, яке 

Бог приготовив для 

послушних? Чоловік 

мусить перше повіри-

ти, що Бог існує, і Він 

нагороджує тих, котрі 

шукають Його і слу-

жать Йому несамолю-

бно (Жид. 11:6), він му-

сить повірити, що Ісус 

Христос є його Спаси-

телем і Визволителем. 

Якщо чоловік обирає 

вірити Богу і Христу, й 

ставить себе на сторо-

ну Бога і Христа, за-

мість того, щоб зали-         

Author Of Christianity               шатися на стороні Дия- 
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вола це показує, що його серце є праве по відно-

шенню до Бога. Це не є дуже велика вимога для 

будь якого чесного чоловіка. Всі такі мусять бажати 

бути на стороні Бога і Христа. Якщо б Бог змусив 

чоловіка повірити в Нього і Ісуса Христа, це не да-

вало би чоловіку права вибору. Але Бог не змушує 

чоловіка вірити. Він ставить чоловіка віч–на–віч з 

своєю правдою і показує чоловіку, яку провізію Бог 

зробив для нього, і таким чином Він дає чоловіку 

нагоду вільно робити свій вибір. Якщо чоловік ба-

жає відвернутися від Бога і служити Дияволу та ре-

лігійним агентам Диявола, таким чином він позба-

вляє себе Божої ласки. Його першим кроком є шу-

кати Господа і служити Йому; та якщо він не ро-

бить цього, він перебуває під управлінням Диявола 

і гнівом Божим. По цій причині є написано: ―Хто 

вірує в Сина, той має вічне життє; а хто не вірує 

Синові не бачитиме життя, а гнів Божий пробуває 

на йому‖ – Йоана 3:36. 

Зовсім іншим способом ділають релігійні органі-

зації відносно людей! Римо католицька релігійна 

система має довгий запис безбожних тортур, завда-

них людям, щоб змусити їх повірити в те, що навчає 

релігійна система. Та релігійна система фальшиво 

заявляє, що вона представляє Бога, коли в дійснос-

ти вона є ворогом Божим і представником Диявола. 

Особа, котра шукає розради входить в дім, який на-

зивається католицькою церквою, ―собором‖, і коли 

вона входить, вона мусить пройти через певні 
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форми і церемонії, а потім покласти свої гроші в 

коробку, а тоді вона слухає публічну промову і їй 

кажуть, що якщо вона не зможе зробити те, що їй 

каже духовенство, то Бог покарає її; і задля страху 

вона кориться тому, чого вчить її католицька сис-

тема. Отже Бог говорить про таких: ―І сказав Гос-

подь: Позаяк сей нарід устами тілько близиться до 

мене, і язиком тілько мене шанує, серце ж його да-

леко відстоїть від мене, а страх їх передо мною по-

ходить із науки заповідей людських‖ – Іса. 29:13. 

Чи духовенство, котре навчає заповідей людських, 

є вашими другами, і другами Бога? Ні, не є; але 

противно, вони є ворогами Божими, яко ж написа-

но: ―Оце ж, хто хоче бути приятелем світу, той    

стається ворогом Бога‖ (Якова 4:4). Попередньо  

розглянутий доказ показує, що католицька система 

є частю злого світа, а тому ворогом Бога. Якщо ви 

підтримуєте організацію або товпу, котрі є ворога-

ми Божими, тоді ви не можете мати Господа Бога і 

Ісуса Христа за своїх другів. Що ж тоді має робити 

чоловік, який знаходиться в релігійній організації? 

Святе Писання відповідає: ―Вийди з неї народе мій, 

щоб не мати вам спілки в гріхах її, і щоб не приняти 

вам пораз її‖, які прийдуть на ню в Армагедоні – 

2Кор. 6:16–18; Одкр. 18:4.  

Ісус Христос є другом кожного, хто старається чи-

нити справедливо. Він позволив піддати себе ганеб-

ній смерті, щоб Він міг відкупити гріхи людські від 

наслідків гріха і смерти. Порушений любов’ю, 
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Ісус віддав своє життя як ціну викупу за всіх тих, 

котрі повірять в Нього і будуть служити Йому (Мат. 

20:28; Йоана 10:10). Вівця є послушна тварина і є 

вжита як символ тих, котрі слухають Господа і ко-

ряться Його голосу. Тому Ісус говорить: ―Я пастир 

добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. Яко ж знає 

мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою кладу за 

вівці. І інші вівці маю, що не з сієї кошари; і тих я 

мушу привести, й голос мій почують, і буде одно 

стадо, й один пастир‖ – Йоана 10:14–16. 

Так із–за любові і люблячого послушенства до 

Єгови, Ісус Христос приведе тих, котрі послушні 

Йому в стадо Боже і місце безпеки. Ті, котрі так ві-

рять в Господа Ісуса Христа, Він вважає за другів, і 

іменно за них Він віддав своє життя. ―Більшої сієї 

любови ніхто не має, як щоб хто душу свою поло-

жив за другів своїх‖ (Йоана 15:13). Чоловік може 

мати Ісуса за свого друга при умові, що він буде по-

слушний: ―Ви други мої, коли робите все, що я за-

повідаю вам‖ – Йоана 15:14.  

Прийшов час великої кризи, тому що це ―останні 

дні‖, а отже час, коли Бог зведе рахунки зі своїми 

ворогами. Тому Бог звертає увагу людей на правду, 

яка є цілковито і ясно виражена в Його слові, Біблії, 

щоб всі люди доброї волі до Бога, котрі бажають 

чинити справедливо, і котрі ненавидять беззаконня, 

могли мати можливість втекти від організації Са-

тани і зайняти своє місце на стороні Бога і Христа. 

Всі свідоцтва з святого Писання і беззаперечні 
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факти показують, що час виконання пімсти Божої 

проти всього лукавства є близько. Ворог Сатана 

виступає проти всіх осіб, котрі бажають служити 

Богу, а отже всі, котрі займили своє місце на стороні 

Господа ―не є бажаними‖ для Диявола і його релі-

гійних прихильників на землі. Саме проти тих лу-

кавих Бог збирається виразити свій гнів. Отже Єго-

ва говорить до людей доброї волі: ―Збирайся разом, 

ти народе небажаний, докіль не настигло ще те, що 

призначено, – час бо пролітає мов полова – докіль 

іще не прийшов на вас палаючий гнів Господень, не 

наспів на вас день досади Господньої‖ – Соф. 2:1,2.  

Чому збиратися разом? Щоб ви могли таким чи-

ном визначити себе, що ви є на стороні Бога. Тоді 

що ви повинні робити? Господь відповідає: ―Шу-

кайте ГОСПОДА, всі ви покірні в землі, що певните 

закони Його (по приказу); шукайте справедливости, 

шукайте смирности; може хоч ви уцілієте в день 

гніву Господнього‖ – Соф. 2:3.  

Як може одиниця ―шукати справедливости? Через 

ретельне дослідження того, що є правдою; і це оди-

ниця робить, шукаючи слова Божого і того, що Гос-

подь дав для вирозуміння Його слова: ―Закон Гос-

подній звершений, душу оживляє; свідоцтво Гос- 

поднє вірне простоту навчає. Веління Господні пра-

ві, серце звеселяють; заповідь Господня пресвітла, 

очі просвіщає. Страх Господень чистий, вічно про-

буває. Присуди Господні правдиві, всі справедливі. 

Вони дорожчі над золото і над щире золото,  
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і солодші над мід і патоку. І слузі твому вони в нау-

ку; хто держить їх, тому буде велика нагорода‖ (Пс. 

19:7–11). Щоб чоловік міг йти по правдивій дорозі, 

то його провідником мусить бути слово Боже; яко ж 

написано: ―Слово твоє світильник перед ногами мо-

їми, і світло на стежці моїй‖ – Пс. 119:105.  

Як може особа ―шукати смирности‖? ―Смирність‖ 

значить, бути здібним до навчання, мати бажання і 

бути готовим вчитися. Кожний мусить старатися 

дізнатись, що міститься в слові Божому. Чи пови-

нен чоловік, шукаючи смирности, сполягати на те, 

що кажуть інші люди? Ні; тому що всі люди є несо-

вершенними і жодна думка або вчення чоловіка, як 

і вчення організації не є правдивими. Лише слово 

Боже є правдивим і вірним провідником. Ми не мо-

жемо вповати на людей, але вірити Господеві; як 

про це є написано: ―Не вповайте на князів, на сина 

чоловічого; нема в його спасення‖ – Пс. 146:3. 

Якщо чоловік є другом Бога і кориться Богу, чи 

Бог буде вести його по правій дорозі? Так; і Господь 

відповідає на це з запевненням: ―Він веде покірних 

до правди, і вказує смирному дорогу свою‖ (Пс. 

25:9). Якщо чоловік бажає бути навчений і ведений 

правою дорогою, то він повірить Господеві і буде 

слідувати Господньому повчанню, тоді він звісно 

отримає благословення Господнє. Якщо він слідує 

за вченням будь якої релігійної організації, вчення 

котрої є основані на традиціях, тоді той чоловік  
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напевно впаде в яму. В цьому випадку сліпий веде 

сліпого, і Диявол дістає цілу товпу – Мат. 15:14. 

Тепер є ясна причина, чому релігіоністи старають-

ся тримати людей в незнанню Біблії і книжок, котрі 

пояснюють Біблію, і по причині, що Біблія засуджує 

всяку релігію і всі людські традиції, і що лише Біб-

лія ясно вказує на дорогу праведності. Диявол і його 

агенти намагаються приховати Біблію від людей, 

щоб люди не могли дізнатися правди, а тоді втекти 

від релігійних організацій і знайти прибіжище в Го-

спода. Ті, котрі люблять Господа, і котрі тепер є по-

слушні Богу і Ісусу Христу, ходять з місця до місця, 

несучи людям книжки і інші публікації, щоб помог-

ти людям доброї волі дізнатися, який є замір Божий, 

виражений в Його слові. Диявол і його агенти пере-

слідують всіх тих, котрі служать Єгові як Його    

свідки, тому що Диявол є ворогом Божим, а Диявол 

і релігійні системи є ворогами всіх тих, котрі люб-

лять і бажають праведності. Свідки Єгови несуть 

правду до людей не задля свого власного самолюб-

ного вивисшення, але вони чинять це в послу-    

шенстві до заповідей Божих; і Бог приказав, що ця 

робота має бути виконана не із–за свого самолюбст-

ва, але щоб дати людям нагоду дізнатися про прав-

ду і стати в лінію для благословення, яке Він забез-

печив. Таким чином, Бог показує, що Він і Ісус 

Христос є вічними другами всіх тих, котрі пильно 

стараються чинити по правді. Вам тепер дана мож-

ливість, щоб вибрати, кому ви будете служити. 
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БЛАГОСЛОВЕННЯ 

 

Битва великого дня Всемогучого Бога буде така 

страшна, що її не можна точно описати людськими 

словами. Коли всі народи воюють між собою, це є 

дуже недобре; але коли Господь бере участь в цій 

війні і небесні сили воюють проти всякої неспра-  

ведливости, тоді всім народам є запевнений упадок. 

Через свого пророка Господь говорить про сей час: 

―Приступіте, народи, слухайте й вважайте, люде! 

Нехай чує земля й уся повнота її, вселенна й усе, що 

вона зродила! Загорівсь бо гнів Господень на всі 

народи, й досада Його – на всю многоту їх. Він на-

ложив на їх проклін, передав їх на заріз; Щоб їх пов- 

бивано й порозкидано; трупи їх щоб гноєм узялись, 

та щоб гори од крові їх розмоклись. І зотліє все   

військо небесне, й небо звинеться, мов звиток книж- 

ний, і військо його поспадає, як лист із лози виног-

радної спадає, та як зовялий лист із смокви. Бо, на-

че упився (досадою), меч мій на небі‖ – Іса. 34:1–5. 

Усі війни разом взяті, котрі коли–небудь непокої-

ли людство, не можна порівняти з тим, яке горе Ар- 

магедон принесе на світ. Про той час Ісус каже, що 

це горе буде таке, яке ніколи раніше не було знане 

(Мат. 24:21). Жодна людська сила не може забезпе-

чити будь–яке місце безпеки для чоловіка в той час, 

але Бог може забезпечити місце повної безпеки. ―Ти 

Господи, один даєш мені жити безпечно‖ (Пс. 4:8). 

Це буде дійсним благословенням,  
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щоб мати таку безпеку в тому страшному присуді. І 

хто буде мати запевнення такої безпеки? Єгова від-

повідає на це питання в сих словах: ―Шукайте 

справедливости, шукайте смирности; може хоч ви 

уцілієте в день гніву Господнього‖ (Соф. 2:3). Це 

велике благословення, на яке одиниця мусить раді-

сно сполягати: ― Ім’я Господнє–се кріпка тверджа; 

втече праведник у неї, і він безпечен‖ (Прип. 18:10). 

―Хто ж боїться Господа, буде безпечен‖ – Прип. 

29:25.  

   Коли Бог привів ізраїльтян в Палестину, Він зве-

лів виділити певні міста і дати, як безпечне місце 

для тих, котрі були в небезпеці смерти в наслідок 

того, що вони ненавмисно чинили велику неправед 

ність, і ці міста були названі як ―міста прибіжища‖. 

Коли чоловік втік в одне з таких міст для безпеки, 

так довго, як він залишався в межах того міста 

прибіжища, ніхто не міг зробити йому шкоди 

(4Мойс. 35:6–33). Міста прибіжища були типом на 

велику організацію Божу, головою котрої є зробле-

ний Ісус Христос (1Кор. 10:11; Жид. 10:1). В тепе-  

рішньому часі, коли особа втекла з диявольської 

організації, де вона ненавмисно чинила неправед-

ність проти Бога і проти чоловіка, і коли вона так 

втекла, твердо ставши на сторону Бога і Ісуса Хри-

ста, вірячи і довіряючи Господу та служачи Йому; і 

якщо вона останеться вірна і правдива Богу і Хрис-

ту, вона має обітницю охорони, яку Бог Єгова за-

безпечив, і там вона може бути в безпеці від  
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всякої шкоди, в часі битви великого дня Всемогучо-

го Бога, і так цілковито перейти через велике горе, і 

бути в лінії до благословення, яке буде дане людям 

Господом, коли ся велика і страшна буря мине. Во-

на мусить залишатися вірною Господній організації 

і не виходити з неї; це значить, що вона мусить  

твердо і вірно стояти на стороні Бога і Ісуса Христа, 

а також з любови служити і бути послушною Богу. 

Мир–це ще одно безпосереднє благословення для 

тих, котрі займуть своє місце повністю на стороні 

Бога і Христа, і котрі продовжують повністю дові-

ряти Господеві і служити Йому. Серед дорогоцінних 

обітниць, написаних для тих, котрі служать Богу, є 

така: ―Твердого духом хорониш Ти, в повному впо-

кої, за те, що він на Тебе вповає. Вповай же на Гос-

пода повіки, бо Господь ЄГОВА – се твердиня віч-

на‖ – Іса. 26:3,4.  

Коли перейде битва Армагедон і всі беззаконники 

будуть знищені, тоді мир буде перебувати повіки, 

тому що великий ―Князь миру‖ буде управляти 

―царству Його, й миру Його не буде границь‖ (Іса. 

9:7). Ті, котрі тоді будуть в Божій організації і під 

Його праведним управлінням, будуть перебувати в 

мирі. 

Відродження є однією з великих робіт, які виконає 

Господь Ісус Христос під час свого тисячолітнього 

царювання (Одкр. 20:4,6). Це значить відродження 

послушних з роду людського і приведення таких до 

стану досконалості тіла і ума. Бог сотворив  
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землю для чоловіка, і Він сотворив чоловіка для  

землі (Іса. 45:12,18). Для того, щоб чоловік міг тіши-

тися благословенням на землі вічно, він мусить жи-

ти вічно у здоровлі і щасті. Хвороба і смерть є воро-

гами чоловіка. Армагедон знищить всіх видимих 

ворогів, і в часі царювання Христа хвороба і смерть 

будуть знищені; як про це є написано: ―Мусить бо 

Він царювати, доки положить усіх ворогів під ноги 

Його. Останній ворог зруйнується–смерть‖ (1Кор. 

15:25,26). Забравши з дороги всіх ворогів, включа-

ючи смерть, всякий страх відійде і ніхто не буде бо-

ятися будь–якого ворога. 

Багато чудових благословень течуть до тих з   

людства, котрі люблять і є послушні Богу та Його 

царству, і серед цих великих благословень, яке є го-

ловне для чоловіка, є жити в щасті. ―Даруваннє ж 

Боже–життє вічне в Христі Ісусі, Господі нашім‖ 

(Рим. 6:23). Ніхто не може отримати користи від 

цього дарунку, якщо він не прийме сей дарунок на 

відповідних умовах; а се значить, що кожен з     

людства, хто отримає благословення вічного життя 

від Бога через Ісуса Христа, мусить бути повністю 

послушний Богу і Христу. Мати вічне життя у здо-

ровлю, силі, мирі і щасті, знати Бога та Ісуса Хрис-

та і служити їм є найбільшим благословенням, 

яким може насолоджуватися будь–яке сотворіння. 

Всі ті благословення течуть до тих, котрі знають, 

люблять і є послушні Богу і Його царю; як Ісус зая-

вив: ―Се ж життє вічне в тому, щоб знали Тебе,  
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єдиного справдешного Бога, та кого післав єси, Ісу-

са Христа‖ (Йоана 17:3). Бог і Ісус Христос будуть 

вічними другами послушних людей і будуть давати 

благословення таким послушним без кінця. 

Всі ці благословення приходять як милостивий 

дарунок, а тому є побуджені цілковитою любов’ю. 

Лише Диявол, великий ворог і його агенти, релігій-

ні організації, можуть старатися позбавити людей 

таких чудових благословенств і тримати їх в нез- 

нанню того, що Бог постарався для тих, котрі    

знають і служать Йому. Отже, коли всі ці вороги 

будуть навіки усунені, послушні будуть перебувати 

з Господом, їхнім великим Князем і Утішителем, і 

ніщо не перешкодить їх безмежному благословенню 

і вічному щастю. 

Бог Єгова дав своє запевнене і незмінне слово, що 

Він зробить землю славним місцем, в котрому со  

вершенний чоловік може вічно жити: ―Краса Лива-

нова прийде до тебе, кипарис і кедри та сосна укра-

сять місце святости моєї, і прославлю я підніжок 

(землю) ніг моїх‖ – Іса. 60:13; 66:1. 

Це значить, що з землі буде усунено все, що псує її 

красу, мир і щастя. Лише вороги Бога і праведності 

тепер роблять землю місцем великого смутку. Ті, 

котрі бажають стояти на стороні ворогів, підуть з 

Сатаною і всіма іншими ворогами на вічне знищен-

ня, а ті, котрі залишаться на стороні Господа, пере-

буватимуть на чистій землі. Всі невидимі сотворін-

ня будуть чистими і святими, й всі видимі  
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будуть чистими і непорочними. Боротьба, нена-

висть, зла воля, злоба і гріх будуть цілковито неві-

домі, і всі беззаконники будуть навіки стерті з па- 

м’яті чоловіка (Пс. 109:15). ―Ім’я же безбожних  

огидне‖ (Прип. 10:7); що значить, беззаконники ні-

коли не будуть приходити на думку. Відносно безза-

конників також є написано: ―Бо ти навідався й ви-

губив їх, та затратив всю пам’ять про них‖ (Іса. 

26:14). Новочасна слава диктаторів, великих релі-  

гіоністів, єпископів, кардиналів, пап і всіх подібних 

надмінних, гордих і жорстоких людей, котрі прав-

лять і гноблять народ, навіки затратится з землі, і 

люди ніколи більше навіть не будуть згадувати про 

них. Це є невимовним полегшенням впевнено знати 

тепер, що такі беззаконники вже ніколи більше не 

зможуть шкодити землі, і знати, що люди тоді бу-

дуть вільними навіки. Господь дав своє Слово, що 

це зло вже ніколи не повториться – Наума 1:9.  

 Під мирним і благословенним царюванням Хрис-

та, праведного Правителя, народи землі будуть жи-

ти вічно й радуватися в Господі, і будуть вічно 

пам’ятати про справедливість і велике милосердя 

своїх великих другів, Бога Єгови і Ісуса Христа: 

―Вознесуть пам’ять за велику благість твою, і піс-

нями прославлять справедливість твою. Господь 

ласкавий і милосердний, до гніву повільний і милос 

тю великий. Господь благий до всіх, і милосердє по 

над усі діла Його. Возхвалять тебе, Господи, всі тво-

рива твої, а праведні твої люде прославлять тебе.  
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Будуть розказувати про величчє царства твого, і 

проповідувати про силу твою. Щоб явити дітям 

людським потужні діла Його, і пишну славу царства 

Його. Царство твоє, царство всіх віків, і влада твоя 

через всі роди‖ – Пс. 145:7–13. 

Вірні християни, які правдиво і щиро слідують по 

стопах Ісуса Христа, й котрі є послушні Господнім 

приказам, проголошують хвалення Єгові і Його ца-

реві, вони тепер радуються миром Божим, який є 

вищий всякого людського розуму (Фил. 4:7). Інші 

особи дивляться на них і з здивуванням спостеріга-

ють радість і задоволення котре сияє на їх лицях, і 

питають себе, чи таке є можливим, коли існує так 

багато горя на землі. Причина в тому, що свідки 

Єгови знають, що день визволення є близько, тому 

що Ісус Христос, великий Визволитель прийшов, на 

котрого правдиві християни давно ожидали, надія-

лися і молилися. Це є час радости для всіх таких. 

Тому вони підносять свої голоси, співаючи і слав-

лячи Бога та Христа. Ті вірні будуть мати своє віч-

не місце з Ісусом Христом в Його царстві (Луки 

22:28–30); Одкр. 3:21). Разом з святими ангелами 

вони вічно будуть служити і славити Всевишнього, 

віддаючи хвалу Його святому імени. Будучи вірним 

своїй обітниці, Бог Єгова, через Ісуса Христа, зараз 

ширить ―мир на землі між людьми доброї волі‖ 

(Луки 2:14); і такі люди доброї волі до Бога втіка-

ють від ворожої організації і спішать знайти прибі-

жище в організації Господа. Такі є ―іншими  
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вівцями‖, котрих тепер Господь Ісус збирає у свою 

кошару. Вони є названі ―Йонадабами‖, котрі бажа-

ють служити Богу і знайти правдиву дорогу (2Цар. 

10:15,16: Єрем. 35:6–10,18,19). Ці люди доброї волі 

тепер виходять з кожного народу, роду, людей і язи-

ків, і скоро утворять ―велику громаду‖, котра буде 

служити Єгові і отримає Його благословеньство. 

Вони знають, хто є їх другами. Протягом довгого пе 

ріоду часу вони плакали через багато огидних річей, 

котрі робили релігійні організації в ім’я Господа 

(Езек. 9:4); вони були голодні і спраглі задля правди 

і праведности, але прийшовши до своїх другів, вони 

тепер будуть накормлені. ―Вже не будуть голодні, 

ані жадні, ані падатиме на них сонце, ані жадна спе-

ка. Агнець бо, що на середині престола, пастиме їх, і 

водитиме їх до живих жерел вод; і Бог отре всяку 

сльозину з очей їх‖ – Одкр. 7:16,17. 

Бачучи, що релігія є ошуство і обман, та що їх спа-

сення походить від Бога через Ісуса Христа, вони 

займають своє місце і визначають себе як такі, кот-

рі служать Богу і Його царству. Вони описані в сих 

словах: ―Після сього поглянув я, і ось, пребагато 

людей, котрих ніхто не міг перелічити, з кожного 

народу, і роду, і людей, і язиків, стоїть перед престо-

лом і перед Агнцем, зодягнені в одежі білі, а паль-

мові вітки в руках їх. І покликували великим голо-

сом, говорячи: Спасеннє Богу нашому, сидячому на 

престолі, і Агнцеві‖ – Одкр. 7:9,10. 
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Ангели в небі, і всі вірні воскреслі, котрі тепер пе-

ребувають з Господом, радуються з великою грома-

дою; яко ж написано: ―І всі ангели стояли кругом 

престола і старців і чотирьох животних, і впали пе-

ред престолом на лиця свої, і поклонились Богу, го-

ворячи: Амінь; благословеннє, і слава, і премуд-

рость, і подяка, і честь, і сила і кріпость Богу нашо-

му по вічні віки‖ – Одкр. 7:11,12. 

Це є час радості, тому що Господь Ісус Христос 

прийшов, і тепер ясно можна бачити, що невдовзі 

Він навіки оправдає святе ім’я Єгови. Вірні свідки 

Єгови, які тепер знаходяться на землі, з чим раз   

більшою радістю продовжують йти проголошувати 

―сю євангелію царства‖, по приказу. Вони люблять 

це робити, тому що Господь приказав що це мусить 

бути зроблено, і вони з радістю чинять Його волю. 

Велика громада радісно приєднується до служби і 

співає хвалу Всевишньому, як про це є написано: 

―Тим то вони перед престолом Бога, і служать Йому 

день і ніч в храмі Його; і Сидячий на престолі осе-

литься в них‖ – Одкр. 7:15. 

Люди, які тепер знаходяться на землі і котрі є доб-

рої волі, мусять навчитися правди, і ця правда зро-

бить їх вільними (Йоана 8:32). Ставши твердо на 

сторону Бога і Його царя, вони будуть жити в без-

печному місці під рукою великого царя. Без сумні-

ву, кожна чесна особа, котра тепер чує правду про 

Бога і Його царство, буде спішити визначити себе з 

тими, котрі цілковито покладають їх довіру  
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на Бога і Христа. Останок тепер славить Господа, і 

вони разом з іншими доброї волі радісно кажуть з 

псальмоспівцем: ―І небеса прославлять чудеса твої, 

Господи, і вірність твою в зборі сьвятих. Кого бо 

над облаками рівняти з Господом? Хто між синами 

потужних рівня Господеві? Бог вельми страшний в 

громаді святих, і страшний над усіма, що кругом 

Його. Господи, Боже сил небесних, хто потужний, як 

ти, Господи? І вірність твоя кругом тебе. Ти пра-

виш над бурханнєм моря; підіймуться филі його,     

–ти втихомиряєш їх. Ти розтоптав Єгипет, як вби-

того; сильним рам’ям твоїм розсипав ворогів твоїх. 

Твої небеса і земля твоя; земного круга і всю повню 

його ти основав єси. Північ і полудень–ти сотворив 

їх; Табор і Гермон торжествують задля імені твого. 

Рам’я твоє потужне, рука твоя сильна, висока пра-

виця твоя. Справедливість і суд–підвалини твого 

престолу; милість і правда йдуть перед лицем твоїм. 

Щасливий нарід, що розуміє голос твій торжест-  

вуючий! Господи, при сьвітлі лиця твого вони хо-

дити будуть. Твоїм ім’ям радуються цілий день і 

справедливостю твоєю будуть возвисшені. Ти бо єси 

окраса сили їх, і благоволеннєм твоїм піднесеться 

ріг наш. Бо ГОСПОДЬ щит наш, і сьвятий Ізраїля 

цар наш‖ – Пс. 89:5–18. 

 

 


