ДЛЯ СВІТА, велика частина якого стогне під
злими агресіями тоталітарних диктаторів, а інша
частина якого стоїть у смертельнім страху від
цього, пророчий доказ про ранній кінець Держав
Осі і всіх гнобителів справді приходить як
велика потіха незліченним сумуючим. Але те,
що послідує за тим кінцем, а іменно: давнообітоване Теократичне Правительство з його
невимовними благословіннями послушним людям,
є ще більшої потіхи. Коли Суддя Рутерфорд
виголошував промову на цю потішаючу тему
многим тисячам зібраним на національнім
зібранню в Суботу, 9 Серпня 1941 року, всередині
і близько Арени, Сент-Луїс, Міссурі, величезна
аудиторія вітала ту вість радісними оплесками і з
ентузіазмом
прийняла
Резолюцію,
що
послідувала.
Для потіхи ще інших незліченних громад тут з
приємністю опубліковується промова Судді
Рутерфорда.
Видавець
Автор Дж. Ф. Рутерфорд
Авторське Право, 1941
і Видано Товариством
В АР Т О В О Ї
БАШ Т И
Біблії і Трактатів. Зар.
Асоціацією Міжнародних Дослідників Біблії
Бруклін, Нью-Йорк, С. Ш. А.
Філіали:
Лондон. Стретфільд, Мексико Сіті, Осло,
Кейптаун,
Берн. Буенос-Айрес, Шанхай та інші міста
Зроблено в Сполучених Штатах Америки
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ОЛИ люди всіх націй сумують; коли всі
знаходяться у нещастю і вельми спантеличені, є потреба старанності з'ясувати причину
нещастя і довідатися і зважати на прописаний лік
від такого.
Ніколи за пам'яті людини не було на землі
такої загальної скорботи і суму як тепер. Ніколи
не було часу, коли люди потребували потіхи як
вони потребують тепер. Хто ж може дати бажану
потіху?
Творець неба й землі, Всемогучий Бог,
“якого одного ім'я – Єгова, є Богом усякої
потіхи. У Бі б лі ї , яка є Його Словом, він
виклав правду, що ясно розказує, чому люди
сумують і який є повний лік від цього. Всі
особи, які хотіли б мати таку інформацію, і які
хотіли б отримати потіху, мусять звертатися і
зважати на Слово Бога. Всі особи, які є тепер
доброї волі по відношенню до Всемогучого
Бога вчинять ту саму річ.
Християни - це ті особи, які наслідують
приклад Господа І с у с а Христа. Вони є
слугами Всемогучого Бога. Як його слуги
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вони належно і повністю висвячені і
уповноважені Всемогучим Богом передавати
Його вість правди всім особам на землі, які є
доброї волі по відношенню до Єгови. Поручення,
яке Всемогучий Бог дав кожному із його вірних
слуг і послідовників Христа Ісуса, записане в
Ісайї 61:1,2, у цих словах: “Дух Господа Бога - на
мені; тому що Господь помазав мене
проповідувати благі новини кротким; він послав
мене
перев'язувати
розбитих
серцем,
проголошувати свободу полоненим, і відкриття
в'язниці тим, що з в 'я з а н і ; проголошувати
прийнятний рік Господа, і день помсти нашого
Бога: ПОТІШАТИ ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ.”
Це – “день помсти нашого Бога”, а отже час,
коли Він оправдає Своє святе ім'я.
Перед тим, як він проявить свою силу на
оправдання свого імені, його слуги мусять
проголошувати Його велике ім'я по всій землі.
Протягом декількох минулих років свідки для
Єгови оголошували людям по всій землі замір
Єгови оправдати своє ім'я, і про його помсту
проти всякого зла. Наближається час, отже, для
нього проявити свою найвищу силу.
Це - день, у якім люди сумують, і це - час, коли
слуги Єгови мусять нести вість Божої потіхи всім,
що сумують. Це - час, коли блага новина, або
євангеліє, мусить бути проповідана, як запо-
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відано Господом, всім націям на свідоцтво, і те
проповідування мусить бути чинене тими, хто є
відданими Єгові, і хто отже є свідками Єгови. Маттея 24:14; Ісайї 43:12.
Кожний послідовник Христа Ісуса, який
знаходиться у завіті чинити волю Бога є і
насправді мусить бути проповідником цього
євангелія у послусі Господній заповіді. Всі такі,
в послусі Божій заповіді, відділилися від речей
цього світу, і вони мусять, як заповідано, хоронити
себе “незаплямованими від світу”. (Якова 1:27)
Вони мусять віддати всі свої енергії
проповідуванню “цієї євангелії царства” людям,
щоб ті, хто сумують могли отримати потіху. То
теперішнього дня праця першорядної важливості
всім, хто хотіли б жити.
Ті в нещастю, і хто сумують і хто бажають
потіхи, мусять повністю усвідомити, що
Всемогучий Бог є фонтаном життя і джерелом
усякої потіхи й радості. (Псальма 36:9) Біблія
містить всю ту потрібну інформацію, яка
потішить усіх, хто бажають праведності й миру.
Вірні слуги Бога, отримуючи потіху від Господа,
яка викладена в Біблії, мусять нести ту саму вість
потіхи тим, що знаходяться у клопоті і хто
бажають чути правду. Таке теперішнього дня
поручення і праця свідків Єгови.
Люди є розірвані війною, голодом, мором, і
оточені всякого роду злом. Більше люди не
є свобідними
збиратися, промовляти

6

ПОТІХА ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ

й почитати Бога, як Він заповідав. Всі
пропоновані людські ліки не вдалися, і в світі
люди знаходяться без надії. Стукнула година, коли
люди мусять повернутися до Бога і його Слова,
якщо вони хотіли б отримати потіху і пережити
жахливе нещастя, що насувається і близько
впасти на нації.
ПРИЧИНА
Яка ж є причина великого суму людей усіх
націй? Як є можливим для людей мати мир і
радість? Ті два питання є відповідженими у
стислих і сильних словах Біблійного запису в
Приповістях 29:2, а іменно: “Коли при власті
перебувають праведні, люди радіють: але коли
правління несе злий, люди сумують”.
Скорбота, нещастя і сум людей усіх націй,
отже, як заявив Господь, є тому що злі тепер
несуть правління і використовують ту правлячу
власть, щоб гнобити людей і забрати їхні свободи
і багатство їхньої праці. Єдиний лік - це владне
правління світа через Царя праведності. Ті, хто
тепер проявляють віру в Бога і в його Слово, і хто
приймають правду з його Слова, із запалом
очікують дня, коли праведні будуть при повній
власті на всій землі. Це правда, що зробить людей
свобідними від страху та суму. Приймаючи
правду, їхня радість відразу починається.
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З Біблійного свідоцтва, як злі, так і праведні
мусять бути виразно ототожнені, і це мусить бути
вчинено перед тим, як будь-яка людина може
зрозуміти й оцінити причину світового нещастя і
який є правдивий лік від нього.
ЗЛІ
Могутнім злим правителем є Сатана Диявол.
Він - невидимий людським очам, але проявляє
величезну вдасть над людьми та н а ц і я м и .
Об'єднане з ним є воїнство злих ангелів або
демонів, подібно невидимих людським очам, і які
в усі часи обманюють людей. Те невидиме, зле
правління є представлене на землі видимими
агентами, що піддаються і є контрольовані
невидимою демонською властю. Ті людські
агенти взагалі цілком сліпі до того факту, що
демони проявляють справжню правлячу власть,
а звідси вони є сліпо введені в діла зла. Відносно
цього є написано в Біблії, що Сатана, бог цього
світу, засліпив уми тих, що не вірять, щоб не
засіяло їм світло славного євангелія Христа Ісуса,
який є образом Бога. (2 Коринтянам 4:3,4) Ті, що
не вірять, тут згадані, - це ті, хто не мають і не
проявляють віру в Бога і в Христа, і хто нехтують
Біблію як Боже Слово.
Сатана є “князем [богом] цього світу”. (Йоана
12:31; Иоана 14:30) Він є “начальником демонів”, що означає, що він - вождь усього демонського воїнства. (Маттея 9:34; Маттея 12:24,
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Ам. Поп. Вер.) Правління зла перебуває над цілою
землею; як написано: “Цілий світ лежить у
злім”. (1 Йоана 5:19) Від року 1914 скорботи і
сум націй безперервно звільнилися, і причина
для цього викладена в Отдкриттю 12:12 у цих
словах: “Горе жителям землі [що, означає
правителів землі], і моря [що означає народів,
що підтримують ті нації], бо зійшов до вас
диявол, маючи великий гнів, тому що він знає,
що має лише короткий час”. Диявол знає, що
його час - короткий, тому що належний час є
тут, коли він мусить бути вигнаний і коли
праведність управлятиме світом, і яка-то блага
новина, будучи проголошена, приносить потіху
та радість усім, хто мають віру в Бога і в його
Слово. Теперішній час - це перехідний період
від злих до праведних.
ПРАВЕДНІ
Всемогучий Бог, якого одного ім'я - Єгова, є
вічним, праведним Богом. (Псальма 116:5)
“Бог пробуває у роді праведних.” (Псальма
14:5) Усі його дороги - праведні, і заповіді його
- праведність. (Псальма 119:172) Його
улюблений Син, Христос Ісус, якого Єгова
зробив Господом і Царем світу, є виразним
образом свого Отця Єгови. (Євреям 1:3) Він світовий повноправний і праведний Цар,
належно призначений і помазаний Єговою
управляти. (Йоана 18:37) Божий належний
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час, коли Він буде управляти, прийшов. Його
правління як Царя Теократії є найбільшої
важливості усьому твориву. Під Його правлінням
праведна воля Єгови буде вчинена на землі, і з
тієї причини Ісус заповідав усім Християнам
молитися Богу цими словами: “Нехай прийде
царство твоє; нехай воля твоя буде вчинена на
землі, як вона вчинена на небі.” (Маттея 6:10)
Відносно Христа Ісуса, праведного Царя,
написано, в Ісайї 9:6: “На рамені його буде
правительство; і ім'я його буде назване Чудовий
Порадник, Могутній Бог, Вічний Отець, Князь
Миру. Збільшенню його правительства і миру не
буде кінця.” Коли той праведний Цар буде
управляти світом у повноті, люди будуть радіти.
Година для його безперешкодного правління близько, і кожна особа, яка дістає життя вічне,
мусить повністю зайняти своє місце на стороні
Царя Теократії і, чинячи так, буде мати частку у
благословіннях, що будуть дані. Ця блага новина,
або євангеліє, мусить тепер бути проповідана
людям, щоб вони могли мати надію і мати нагоду
вибрати Христа Царя праведності й жити, а, не
чинячи так, залишитися прибічниками злого
правління і згинути. Кожна особа, отже, мусить
вибрати свою власну долю. Зобов'язання і
поручення свідків Єгови полягає в тому, щоб
проголошувати правду про і відносно Теократії,
що уможливить людям розумно вибрати.
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ФАКТИ
Факти є безперечними, а отже визнаними, що
Нацисти, Фашисти і наймогутніша релігійна
організація на землі, діючі разом і позначені як
“Держави осі”, тепер управляють від Норвегії до
Єгипту і в межах того царства люди сумують. Та
правляча власть - супротивна Царству Бога під
Христом і насильно противиться кожному, хто
захищає Теократію.
Р е л і г і й н е об'єднання, що противиться
Нацистам, - це інша могутня світова сила, ведена
політичними та комерційними сильними мужами
тих націй, і уміло підтримана релігійними
вождями. Та світова сила є загально знаною як
захисник Демократії, і під час Світової Війни з
1914 по 1918 рік прийняла і вживала гасло: “Ця
війна зробить світ безпечним для демократії.” Та
правляча сила не захищає царство Бога а звідси є
проти Теократії.
ПРОРОЦТВО
Всемогучий Бог знав кінець від почину і
записав слова, що стосуються його, але заховав
значення їх аж до свого власного належного часу
відкрити ті самі. Завважте добре Господнє
пророцтво, що описує ті дві великі правлячі сили
і кінець їх. Більше ніж дві тисячі років тому
Єгова диктував своє пророцтво Даниїлу, слузі
Бога, і воно написане в Біблії. Виходить, що зна-

ПОТІХА ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ

11

чення божественного пророцтва заховане від
людей до Божого належного часу для того ж
самого бути зрозумілим. Божий належний час коли він здійснює події добре знані всім особам,
які бажають взнати, які-то події відповідають
пророцтву, і значення пророцтва таким чином
робиться зрозумілим.
Коли Бог закінчив диктування пророцтва тут
розгляданого Даниїл каже: “І чув я, але не
розумів; тоді я сказав: О Господи мій, який ж буде
кінець цих речей? І сказав він: Йди дорогою
твоєю, Даниїле; бо слова ті закриті й запечатані
до часу кінця. .. . [Тоді] злі чинитимуть по-злому:
і ніхто із злих не зрозуміє; але мудрі зрозуміють.”
- Даниїла 12:8-10.
Час кінця є тепер тут. Певна і незмінна
обітниця Єгови Бога полягає у тому, що тепер
мудрі зрозуміють. “Мудрі” - це ті, хто бояться
Єгови Бога, які віддають себе йому, і які служать
йому та його царству вірно й правдиво. “Страх
Господа - початок мудрості; добре розуміння
мають всі ті, що чинять заповіді його; хвала його
триває по віки.” - Псальма 111:10.
ОТОТОЖНЕННЯ
Це пророцтво Даниїла розказує про дві могутні
супротивні правлячі сили: одна позначена там як
“цар півночі”, а інша позначена як “цар півдня”.
Ототожнення цих двох царів є істотнім для розу-
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міння пророцтва, викладеного в Даниїла 11:2745. Ті два царі не є простими людьми, але є
світовими правлячими силами, в яких люди
відіграють свої ролі як слуги злого, “бога цього
світу.” Обидві такі правлячі сили є знарядами
організації створеної і вживаної Сатаною, щоб
тримати людей у незнанню про Єгову і його
велике ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСГВО, а ціль Сатани
полягає у тому, щоб відвернути людей від
Всемогучого Бога і ввести їх у знищення. Це він
чинить у своїм старанню виконати злий виклик
кинутий у лице Єгови століття тому. Сатана є
“отцем брехнів” (Иоана 8:44), а звідси він
спонукує обидвох своїх правлячих сил вдаватися
до брехнів для того, щоб засліпити їх і засліпити
людей до правди.
“Цар півночі” - це та правляча сила, яка є
тоталітарною і диктаторською, яка управляє і
претендує на право управляти націями землі, і яка
є
сильно
супротивна
ТЕОКРАТИЧНОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЄГОВИ через Христа Ісуса, і
противиться і переслідує тих слуг Бога, які
проголошують прихід і всесвітнє правління
царства праведності. Політика й р е л і г і я є
головними елементами “царя п і в н о ч і ” . Та
правляча сила почалася з Німрода, земного
першого політичного, релігійного диктатора, який
змушував людей почитати його і слухатися його
заповідей. Час від часу та сила переважала на землі
і сьогодні представлена в “Об'єднанню осі”,
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яке шукає управляти світом і проголошує свій
замір установити колись знову “Святу Римську
Імперію”.
Вона
насильно
противиться
Теократії і переслідує тих, хто підтримують те
праведне правительство.
“Цар півдня” - це світова правляча сила, яка
управляє і претендує на право управляти націями
землі в ім'я Демократії. Панівні елементи такої
сили - це комерція, політика і релігія. Вона
почалася з давнього Єгипту, першої світової сили
контрольованої комерцією, політикою та
релігією. Сьогодні вона представлена у
Британській Співдружності Націй і націях, що
підтримують ту імперію. Вона не захищає і не
підтримує ЄГОВОВЕ ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
через Христа Ісуса, а отже проти царства Бога;
як заявив Цар: “Той, що не зі мною, той проти
мене.” - Маттея 12:30.
Завдяки настановам отриманим від їхніх
релігійних радників обидва царі мають фальшиві
заключення щодо Царства Бога. Замість того, щоб
визнати помазаного Царя Єгови, Христа Ісуса,
який був посаджений на престол у 1914 році, як
“цар півночі”, так і “цар півдня” піднімаються
проти Теократії і їхній вчинок - у сповнення
Божих пророчих слів, а іменно: “Піднімаються
царі землі, і радяться разом правителі, проти
Господа, і проти Помазаника його.” (Псальма
2:2) Диявол запланував те амбіційне бажання в
умах обидвох царів управляти землею, щоб
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він міг призвести до знищення нації перед
Армагедоном. Обидва борються за світове
панування. З тією ціллю вони вживають дипломатію та силу, показану особливо з 1914 по
1918 ріку світі. Тоді обидва сиділи за тим самим
столом, щоб сформулювати схему управляти
світом і була народжена Ліга Націй.
У цій точці пророцтва Даниїла (11:27), як
написано: “серця обидвох царів цих будуть
направлені чинити лихо, і будуть вони за
одним столом промовляти брехні; але це не
буде процвітати; бо все ж у призначенім часі
буде кінець.”
Тоді як вони промовляють брехні один одному,
їх головна брехня - в тому, що вони заперечують,
що Єгова Бог є найвищою властю і що Христос
Ісус є повноправним правителем світу по причині
його призначення від великого Теократа, Єгови
Бога, і що його царство тепер прийшло. Слово
Бога прямо каже, що стіл, навколо якого вони
сиділи - це “стіл демонів” (1 Коринтянам 10:21,
Ам. Поп. Бер.) і що начальником демонів є Сатана,
який є отцем брехнів. Тоді релігійні наставники
оголосили, що Ліга Націй є знарядом Бога
управляти світом. Ліга Націй, до якої
підписалися обидва царі, встала і по суті сказала:
“Ми будем управляти світом, замість Христа,
Помазаного Царя Єгови.” То зазначає початок
публічної маніфестації “спустошуючої гиготи”
згаданої Даниїлом і Господом Ісусом. Тепер
як “цар п і в н о ч і ” , так і “цар півдня” стоять,
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де їм не слід стояти і хвастливо претендують на
право управляти світом, і відносно чого Ісус каже:
“Але коли ви побачите гидоту спустошення, про
яку промовляє Даниїл пророк, (нехай той, що
читає, розуміє) нехай ті, що будуть знаходитися в
Юдеї, втікають до гір.” (Марка 13:14) Таким
чином Господь ототожнює “гидоту спустошення”
і остерігає людей доброї волі по відношенню до
Бога, що вони мусять втекти до царства Бога через
Христа Ісуса перед, тим як впадуть на них жахи
Армагедону.
Тепер свідкує увесь світ, що “цар півночі” і
“цар півдня” у смертельній хватці війни, щоб
вирішити котрий буде управляти світом.
Пророцтво говорить, що ціль обидвох царів –
“чинити лихо”, або по-злому, тому що вони
обидва проти Єгови і Його Царства через Христа
Ісуса. Тоді пророцтво додає: “Це не буде
процвітати; бо все ж у призначенім часі буде
кінець.” Їхні зусилля не випередять Єгову в
установленню Його правительства праведності.
Жодна сила не може успішно перешкодити Єгові
в заснуванню його правительства праведності.
Ніяка сила не може успішно перешкодити Єгові
у здійсненню його заміру. Всемогучий Бог каже:
“Я замірив це, я також і вчиню це.” (Ісайї 46:11)
Великий Бог Вічності, який сидить на небесах,
буде мати і має обидвох цих царів у посміховищі
і сміється з їхніх марних зусиль. - Псальма 2:4.
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Пророцтво Даниїла, в одинадцятій голові,
приступає деталізувати боротьбу між “царем
півночі” а “царем півдня”, і виразно розказує про
вічний кінець тоталітарного правління і що
Об'єднання осі, диктаторське правління,
незабаром припиниться навіки. На цій оказії не є
можливим розказати подробиці того пророцтва,
але, по Господній милості, Вартова Башта
опублікує те саме, щоб люди доброї волі могли
бути освічені та підкріплені в надії на повне
полегшення.
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ
Обидва “царі” розпачливо борються за світове
панування. Вони викликають велике знищення на
нації, збільшуючи тягарі всіх і змушуючи людей
вельми сумувати. Яке ж ставлення завітного
народу Єгови до цієї суперечки? Чи їм зайняти
сторони і боротися або за “царя півночі” або за
“царя півдня”? Всемогучий Бог заповідає, що
вони мусять залишитися цілком нейтральними в
тій суперечці. Оскільки його завітний народ є
слугами й представниками Теократії, вони
мусять тримати себе цілком осторонь від
воюючих фракцій цього світу. (2 Коринтянам 10:3,
4) У нейтральності Христос Ісус бере керівництво
і заповідає всім вірним прибічникам його царства
йти його слідами. (1 Петра 2:21) Своїм вірним
послідовникам Ісус каже: “Ви - не від світу,
саме як я - не від світу; оскільки ви - не від світу,

ПОТІХА ВСІХ, ЩО СУМУЮТЬ
17
а я вибрав вас із світу, вам противляться і ви
зненавиджені всіма націями ради мого імені.”
(Иоана 17:16; Йоана 15:19; Маттея 24:7-9)
Завітний народ Єгови є представниками
Теократії і мусять міцно утримувати свою
непорочність по відношенню до Бога і його
царства. Чинити інакше означає їхнє знищення
навіки. Завітний народ Єгови тепер займається
працею найбільшої важливості людському роду,
а іменно: направлення людей до єдиного
можливого засобу миру, потіхи й життя. Цю одну
річ вони мусять чинити.
Пророцтво показує, що для того щоб
боротися проти тоталітарних сил “півночі”
“цар півдня” стає більше й більше диктаторським. Обидва приймають той самий метод
або засіб, і як результат тягарі людей вельми
збільшуються і вони гірко сумують. Такі
теперішнього дня досвіди.
КІНЕЦЬ
Який ж, тоді, буде кінець цього великого
нещастя та суму? Чи тоталітарні диктатори
досягнуть успіху в контролюванні з е м л і ?
Боже пророцтво відповідає на це, на повне
задоволення всіх, хто люблять праведність.
Пророцтво розказує, що “цар п і в н о ч і ”
отримує інформацію, яка походить від Єгови
Бога і Христа Ісуса, і яка вельми непокоїть
світові сили, а “тому він вийде з великою
лютістю, щоб знищити, і цілком вигубити
многих.... Все ж він прийде до свого кінця,
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і ніхто не допоможе йому”. (Даниїла 11:44, 45)
То зазначить кінець правління зла і то буде
означати кінець суму для людей.
ПОТІХА
Відкриваючи своєму завітному народу
значення свого пророцтва Єгова приносить їм
велику потіху тепер. Ніхто не терпіли більше ніж
ті, хто міцно утримували свою непорочність що до
Бога. Вони терпіли ради праведності. Із-за їх
вірності Богу і Його Царю, Єгова спрямовує
своєму завітному народу цю вість: “Нехай буде
вам милість, і мир, від Бога Отця нашого, і від
Господа
Ісуса
Христа.
Нехай
буде
благословенний Бог, саме Отець Господа нашого
Ісуса Христа, Отець милосердь, і Бог усякої
потіхи; який потішає нас у всякому горю нашому,
щоб ми могли бути спроможні потішати тих, що
знаходяться у якому-будь клопоті, потіхою, якою
ми самі потішені від Бога.” (2 Коринтянам 1:2-4)
Таким чином Єгова прямо заповідає, який напрям
мусить тепер взяти Християнин, і який полягає у
тому, щоб “потішати всіх, що сумують”.
Слухаючись Божої за п о в і д і , і бажаючи
допомогти і потішити тих, хто знаходяться у
клопоті, слуги і свідки Єгови тепер радіють
звертати увагу на вість Господа, яка принесла їм
велику потіху, і вони просять тих, що сумують,
прихилити, вухо, що чує, до тієї вісті, тому що
вона - від Господа.
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Знову вам нагадується виразні слова Єгови:
“Коли правління несуть злі, люди сумують.” З
теперішнім світовим сумом людей це мусить бути
очевидним всім, що злі тепер управляють націями
землі, і про що не може бути найменшого сумніву.
До того ж, теперішні світові сили не пропонують
ніякого ліку для покращення людей. Лік Єгови певний і повний.
ПРАВЕДНЕ ПРАВЛІННЯ
Після злого правління диктатора Німрода, Бог
зробив знаним свій замір підняти те, про що
Писання промовляють, як “Насіння”, тобто, Його
власний Цар, і встановити його царство, через яке
всі народи землі можуть отримати благословення
миру, процвітання, радості, щастя і вічного житія.
Замір Єгови ніколи не зазнає невдачі. У його
належний час його виражена воля мусить бути
вчинена і буде здійснена. - Ісайї 55:11.
Царство, яке обітував Єгова, - це царство про
яке протягом століть молилися Християни, як
заповідав Ісус: “Нехай прийде царство твоє; нехай
воля твоя буде вчинена на землі як вона вчинена
на небі.” Всі дороги Єгови - праведні; і коли його
воля вчинена на землі, то значить праведне
правління або правительство землі, на якій не
буде скорботи або суму серед людей. З кінцем
правління диктаторів Боже царство праведності
буде управляти людьми правильно тут на
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землі; і вони будуть тоді радіти, тому що є
написано: “Коли при власті перебувають
праведні, люди радіють.” - Приповісті 29:2.
Неодноразово через своїх многих пророків
Бог розказував про прихід Його царства, і ті
вірні пророки терпіли мучеництво із-за їх віри
у захищення того приходящого царства. Тоді
Бог послав на землю свого Сина, Ісуса, якого
Бог помазав і зробив Царем. Перед Римським
володарем Ісус заявив, що Він - Цар. (Иоана
18:37) Ісус був страчений і своїм життям-кров'ю
він купив расу людей, всі з якої наслідили
засудження смерті. Бог підняв Ісуса із смерті, і
той великий Дух, звеличений до неба, є тепер
Царем і повноправним Правителем Світу.
Бог дає свою н е з м і н н у обітницю, що в
належний час Христос Ісус Цар буде посаджений
на престол і управляти світом у праведності. Та
обітниця напевно буде мати виконання. До того
ж Господь робить знаний через своє Слово, що
установлення царства праведності буде
супроводжене великим клопотом, війною,
голодом, мором, гнобленням людей, та
інтенсивним нещастям націй. Такі клопоти та
горя є тепер тут, і є завдяки тому факту, що
Диявол відмовляється віддати правління світа
без великої боротьби; з в і д с и Диявол
приносить горя, що постійно збільшуються,
на людей. (Одкриття 12:12) Ці події відбулися
у теперішнім часі і є у сповнення про-
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роцтв Бога, і всі люди можуть спостерігати їх.
Тоді як два царі, “цар півночі” і “цар півдня”,
займаються
найбільш
смертельною
і
знищувальною війною зі всякого часу, Бог неба
установлює своє царство, як Єгова через своє
пророцтво Даниїла предсказав: “І в дні цих царів
Бог неба установить царство, яке ніколи не буде
знищене: і те царство не буде залишене іншому
народу, але воно потрощить і погубить усі ці
царства, і стоятиме вічно.” - Даниїла 2:44.
Те царство тепер прийшло і Цар перебуває у
діяльності. Його перша праця полягає в тому, щоб
поінформувати людей проте, що бере місце і що
за цими теперішнього дня подіями незабаром
послідує повне знищення правління Сатани, з
тією ціллю, щоб праведність могла існувати без
перерви. Під час минулих декількох років Господь
вислав своїх слуг нести свідоцтво перед людей
про і відносно його царства, і коли це буде
вчинено, невдовзі послідує “битва того великого
дня Бога Всемогучого”, і яка буде найбільшим
горем, яке буде коли-будь знати світ. (Одкриття
16:16; Маттея 24:14, 21) Таке є точно у сповнення
пророчого виповідження Єгови, викладеного в
Вихід 9:16. Сила Господа в Армагедоні,
проявлена проти Божих ворогів, поставить вічний
кінець “Державам осі” і всім подібним силам
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зла. Всі такі забули і повернулися проти Бога і
його Царства, і постанова Всемогучого проти них
написана у цих словах: “Злі будуть повернуті у
пекло, і всі нації, що забули Бога.” (Псальма 9:17)
Коли злі всі будуть очищені, тоді Царство Бога
буде в повній дії і Його воля тоді буде вчинена на
землі як на небі.
ТЕОКРАТІЯ
Те праведне правительство - Теократичне
Правительство. Воно є правительством Єгови
через Христа Ісуса. Відносно Христа Ісуса
написано: “На його рамені буде правительство.”
(Ісайї 9:6) Те правительство праведності буде
тривати, а Цар, як чиновник Єгови, буде давати
життя вічне всім, хто слухаються Його.
Якщо ви вірите Богу, і що Біблія містить Його
Слово, тоді послухайте і радійте виразній заяві
його, а іменно: “Ось, цар царюватиме у
праведності, а князі управлятимуть по присуду.”
(Ісайї 32:1) Цар, тут згаданий, - це Христос Ісус,
великий Теократичний Цар, і його правління
завжди буде праведне і в праведності. Він є і вічно
буде невидимий людським очам; але на землі,
змішані серед радісних людей, будуть його видимі
представники. Хто ж вони?
ВОЛОДАРІ
Знову завважте пророцтво Даниїла. Коли
Єгова давав Даниїлу пророцтво, він не
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розумів його, і так констатує. Єгова велів Своєму
ангелу тоді появитися Даниїлу, який передав від
Єгови цю вість: “Але йди ти дорогою твоєю, поки
не буде кінець: бо ти спочинеш, і встанеш по твій
жереб при кінці днів.” (Даниїла 12:13) Ясно ця
частина пророцтва означає, що Даниїл помер і
відтоді спочив у смерті, але при к і н ц і днів
пророцтва Даниїл буде піднятий зі смерті як
досконала людина і встане по свій “жереб”.
Обітниця Бога полягає у тому, що тоді те
пророцтво буде зрозумілим. І тепер те пророцтво
є зрозумілим; що є доказом, що ми упевнено
очікуємо, що Даниїл пророк Бога незабаром буде
стояти серед народів на цій землі і многі будуть
бачити його і радіти. І який же “жереб” Даниїла?
Даниїл, разом з іншими вірними людьми
старини від Авеля до Иоана Хрестителя, будучи підняті зі смерті до досконалості як люди,
будуть володарями або видимими представниками Теократичного Правительства на
землі. Колись вони називалися “отцями в
Ізраїлі”, але коли вони прийдуть, вони будуть
дітьми або представниками Христа Царя, і
після того будуть знаними як “князі на всій
землі”; як написано: “Замість отців твоїх
будуть діти твої, яких ти можеш з р о б и т и
князями на всій землі.” - Псальма 45:16.
В одинадцятій голові Євреям появляється
перелік імен многих із тих вірних людей, що
включає усіх пророків, а тому неодмінно
Даниїл є одним. Всі із тих, Господь
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заявляє, будуть становити князів або володарів
на землі, і вони “будуть управляти по присуду”,
або справедливості. (Ісайї 32:1) Вони будуть
приводити у силу присуди Господа, і всі їхні дії,
у гармонії з Господом, будуть у справедливості
або праведності. Тоді замість того, щоб сумувати
люди будуть радіти.
БЛАГОСЛОВІННЯ
Правління землі через “Держави осі” і такзвані “демократії” не подають людям ніякої надії
миру, безпечності, життя або щастя. Ті, хто
бажають цих благословіть, мусять тепер
повернутися до ТЕОКРАТІЇ. Біблія була написана з
тією самою ціллю, щоб надати підставу для віри
таких, що люблять Бога і його Царство.
(Римлянам 15:4) Люди мусять тепер здобути
знання Біблії, і таким чином довідатися способу,
яким вони можуть отримати вічні благословіння.
Всі люди доброї волі бажають миру. “Битва
того великого дня Бога Всемогучого” навіки
закінчить правління самолюбства і зла. То
зазначить кінець усякої війни. Ніколи не буде
подібного часу горя, як обітував Господь.
(Маттея 24:21) Праведний Господь буде вчити
послушний народ своєї дороги, і вони будуть іти
дорогою праведності. Більше вони не будуть
робити знарядів війни, тому що, як заявляє
Господь, “нація не підніматиме меча проти
нації, також не будуть вони більше вчитися
воювати.” (Михея 4:1-4)
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Коли в 1918 році був оголошений тимчасовий
мир, люди раділи, хоч та радість була лише
короткої тривалості. Коли люди доброї волі
довідаються, що ніколи не буде подібної війни,
вони будуть радіти повіки. Під ТЕОКРАТИЧНИМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ мир, подібно могутній річці, що
ніколи не перестає текти, вийде і буде тривати на
безконечну потіху та радість людей. - Псальма
72:7; Ісайї48:18.
ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, через Христа
Ісуса, буде повністю праведним і його закони
будуть застосовуватися у всі часи без сторонності.
Люди не будуть мати приводу боятися ворогів,
тому що нікому не буде дозволено існувати. Люди
будуть ходити разом у мирі, лягаючи і сплячи у
безпечності, і ніхто не буде їх лякати. - Софонїї
3:13; Михея 4:4; Єзекиїла 34:25.
ЖИТТЯ
Правління злих принесло на людей
невимовне терпіння і смерть н е з л і ч е н н и х
невинних, і знак суму позначив кожний будинок.
Правління злих не пропонує ніякої надії життя.
Чому ж ще дивитися у тому напрямку? Праведне
правління через Христа Ісуса гарантує життя
вічне всім послушним, як написано: “Це життя
вічне, щоб могли взнати тебе єдиного
правдивого Бога, і Ісуса Христа, якого ти
послав.” (Йоана 17:3) Спасення належить Єгові
(Псальма 3:8), який дає життя послушним через
Христа Ісуса, Царя. (Римлянам 6:23) Під його
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царюванням послушні ніколи не будуть померати.
- Иоана 11:26.
Зважайте на потішаючі слова, опубліковані для
тих, хто дають їх цілковиту відданість ТЕОКРАТІЇ.
У символі те правительство праведності назване
“Святе Місто”, тому що воно є організацією
Єгови. Воно становить нові небеса і нову землю,
це пробуває праведність. (2 Петра 3:13) Відносно
того царства виповідження у Одкриттю 21:1-4 є
великої потіхи всім, хто вірять їм: “І бачив я нове
небо і нову землю: бо перше небо і перша земля
перейшли; і не було більше моря. І я Йоан бачив
святе місто, новий Єрусалим, що сходив від Бога
з неба, приготовлений як невіста прикрашена для
чоловіка свого. І чув я великий голос з неба, що
говорив: Ось, скинія Бога - з людьми, і він
пробуватиме з ними, а вони будуть його народом,
і сам Бог буде з ними, і буде їх Богом. І утре Бог
усі сльози з очей їх; і не буде більше смерті, ні
смутку, ні плачу, також не буде більше болю; бо
попередні речі перейшли.” (Одкриття 21:1-4) Ті
слова Господа тепер дають велику потіху всім,
хто чують і вірять їм. Всі, хто підтримують і
слухаються ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
отримають вічні благословіння.
ТЕОКРАТІЯ

ТУТ

Теперішній час - найгірший із часів із-за злого правління. Вірою ми бачимо як зле правління
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тепер приходить до кінця. Теперішній час, отже,
- найкращий із часів до тепер, тому що ми бачим,
що входить ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Тому це
час, коли всім, хто покладають своє довір'я на
Бога, слід радіти. Царство, обітоване давні
століття тому, прийшло і день визволення близько, і відносно цього Ісус каже: “І коли
почнуть відбуватися ці речі, тоді спогляньте
вверх, і підніміть голови ваші; бо наближається
ваше [визволення].” - Луки 21:28; Емфатичний
Діаглот.
Роду, що шукає лиця Єгови, і хто бажають
вічного життя, Всемогучий Бог каже: “Підніміть
голови ваші, О ви ворота; і підніміться ви, ви вічні
двері; і ввійде Цар слави.” - Псальма 24:7.
Єдина надія на мир і життя спочиває у
ТЕОКРАТИЧНІМ ПРАВИТЕЛЬСТВІ. Всі особи тепер на
землі, які сподіються або надіються житти, мусять
втекти до того праведного правительства, а всі
інші будуть знищені. Тим, хто хотіли б жити.
великий Теократ каже: “О почитайте Господа в
красі святості; б і й с я перед ним, вся земля.
Говоріть серед [націй], що Господь царює; світ
також буде заснований, щоб він не був
порушений; він судитиме людей праведно. Нехай
радіють небеса, і нехай буде рада земля; нехай
реве море, і повнота його. Нехай буде радісним
поле, і все що на нім: тоді будуть всі дерева
лісу радіти перед Господом; бо він приходить.
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бо він приходить судити землю: він судитиме світ
праведністю, і народ правдою своєю.” - Псальма
96:9-13.
ПЕРЕХІД
Кінець правління злих тоталітарних сил близько. Незабаром об'єднані елементи зла
прикладуть своє найвище зусилля у своїм
остаточнім старанню знищити всіх, хто
підтримують ТЕОКРАТІЮ. Вони зазнають невдачі,
і ніхто не допоможе їм, тому що так постановив
Бог. (Даниїла 11:45) Господь буквально знищить
всіх із такого злого правління. Ось праведне
ТЕОКРАТИЧНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, через Христа Ісуса,
бере посідання і управляє світом у праведності.
Той, хто є “Князем Миру”, “Вічним Отцем,”
“Царем слави” буде мати повний контроль з свого
престолу на небі. Даниїл і інші вірні люди
старини невдовзі встануть по їх жереб як видимі
володарі людей і представники ТЕОКРАТІЇ. Тоді
люди будуть потішені і вельми радіти.
Єгова Бог певно послав своїх свідків, щоб
тепер передати його вість потіхи людям доброї
волі. Ті, хто чують і втікають до ТЕОКРАТІЇ і
шукають праведності і кротості мають обітницю
Єгови, що вони можуть бути заховані від жахливого шторму Армагедону і бути безпечно
переведені через нього, саме як Ной і його родина були переведені через потоп. Ті, хто переживуть, і хто слухаються Царя, будуть обдаровані
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невимовним привілеєм здійснювати божественний мандат “намножуватися і наповняти
землю” праведними людьми, і вони будуть радіти
повіки.
Хто ж цього дня почує і зрозуміє ці правди від
Всемогучого Бога? Єгова дав Даниїлу відповідь
у цих словах: “Ніхто із злих не зрозуміє; але мудрі
зрозуміють.” (Даниїла 12:10) “Мудрі” - це ті, хто
вірять, бояться і служать Всемогучому Богу і його
улюбленому Сину, Христу Ісусу. (Псальма 25:12)
Кожен мусить зробити свій вибір. Опоненти
Теократії залишаться зі злими і згинуть на віки.
Ті, що будуть мудрі, виберуть служити “Царю
слави” і отримають благословіння вічного життя.
Мудрі тепер отримають велику потіху з цієї вісті
зі Слова Всемогучого Бога, який є “Отцем
милосердь” і “Богом усякої потіхи”, і “якого
одного ім'я – Єгова”. - 2 Коринтянам 1:3; Псальма
83:18.
[Громада зібраних Християн, і які чули попереднє
звернення, одноголосно згодилися вислати людям наступну
вість:]

В

СІМ ОСОБАМ ДОБРОЇ волі по ВІДНОШЕННЮ ДО
ЄГОВИ і Його Царя, Христа Ісуса:
Отримавши велику потіху зі Слова Єгови, і
тепер насолоджуючись привілеєм бути Його
слугами, ми висилаємо вам цю вість потіхи, щоб
ви теж могли, в цю годину світового нещастя,
отримати потіху і держатися того, що принесе вам
безконечне життя та радість.
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Незмінна обітниця Єгови, неодноразово
викладена в Біблії, полягає у тому, що незабаром
Він знищить все зло і зле правління на землі, після
чого послідує правління праведності через
Христа Ісуса і Його видимих представників на
землі, і яке-то правительство буде надавати
безконечні благословіння людям. Перехідний
період є тепер тут, засвідчений світовим
клопотом, і який невдовзі закінчиться з
Армагедоном, “битвою того великого дня Бога
Всемогучого.” Єдине місце безпечності
знаходиться під ТЕОКРАТІЄЮ, тим праведним
правлінням Єгови через Христа Ісуса. Всі, хто
противляться тому правительству згинуть навіки.
Всі, хто є доброї волі по відношенню до Єгови і
Його ТЕОКРАТИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА через Христа
Ісуса, і які втікають до нього, можуть знайти
безпечність і життя.
Правителі зла тепер стоять, де їм не слід
стояти, неправомірно претендуючи на право
управляти світом всупереч Єгові і Його Царю. Те
тоталітарне диктаторське правління Господь
заявляє, що є “спустошуючою гидотною” предсказаною Даниїлом пророком. (Марка 13:14)
Господь остерігає всіх осіб доброї волі негайно
втекти до Правительства Єгови через Христа
Ісуса, яким є. ТЕОКРАТІЯ, і яке є єдиним місцем
безпечності. Будьте мудрі, отже, і слухайтеся
Господньої остороги та заповідей і негайно
займайте своє місце на стороні ТЕОКРАТІЇ, щоб ви
могли мати і насолоджуватися вічними
благословіннями від Господа.
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Займи своє місце як

ДІТИ ЦАРЯ ПРОЧИТАЙ
ДІТИ
Не дитяча книга, але що містить
освітню інформацію для кожного, хто хотів
би бути дитиною Великого Царя у новім
світі, в який ми тепер переходимо. Вона
ставить перед тобою чудову надію, яку ти
можеш жити, щоб здійснити. Батькам, які
бажають дати властиве виховання своїм
дітям, щоб приготовити їх до цієї надії, в
якій вони також будуть мати частку, слід
вивчати її разом з ними.
ДІТИ - оправлена у блакитну тканину,
із тисненим візерунком і золотими
заголовками. Прекрасні кольорові картини
оживляють та ілюструють її 384 сторінки.
Індекс предметів додає до її цінності. Суддя
Рутерфорд є автором. Твоя копія буде
вислана тобі, поштово оплаченою, на
пожертвування 25 ц. видавцям.
WATCHTOWER, 117 Adams St., Brooklyn, N. Y.

ЧИ є «Цар Півночі»
Простою Людиною?
Як Він «Прийде до Свого кінця»?
Стеж за
цим
У

Незабаром пророцтво Даниїла 11, що
розкривається, та інші предмети рівної
важливості й інтересу, появляться у ВАРТОВІЙ
БАШТІ, “щоб люди доброї волі могли бути
освічені й підкріплені в надії на повне
полегшення.” Так Суддя Рутерфорд запевнює на
сторінці 16 тут.
ВАРТОВА БАШТА видається двічі на місяць і
є 16-сторінковим журналом. Річна підписка, 24
видання, коштує $1.00; за кордоном: $1.50.
Висилай свою підписку
WATCHTOWER, 117 Adams St., Brooklyn, N. Y.

http://www.vestnic-tarstva.ru/

