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Нова  правдива  дорога  до життя 
 

Хто читає, нехай розуміє! 

Так говорить Господь Саваоф: ось, біда піде від 

народу до народу, і великий вихор здійметься від 

країв землі (Єремії 25,32). 

 

Ніколи ще так багато всі народи не говорили і не писали про мир, як у 

минулому 1928 році. Але що ж вони виговорили? Одним словом, нічого, бо це були 

лише порожні слова. Говорять одне, а роблять інше; тобто говорять язиком про 

мир, а на ділі готуються до війни. Та ще й до такої війни, якої в світі ще не було і 

ніколи більше не буде, згідно зі Словом Божим, котре є Правдою й Істиною. Не 

може те не бути, що повинно бути; бо пророк Єремія говорить: «Хто це говорить: 

«і те буває, чому Господь не повелів бути»? Чи не від уст Всевишнього приходить 

біда і благополуччя? (Плач Єремії 3,37-38). Ще Бог через Свого раба Ісаю говорить: 

«Я утворюю світло і творю пітьму, роблю мир і роблю біди; Я, Господь, роблю усе 

це» (Ісаї 45,7). Слухайте народи, племена й народності, я правду говорю в 

Господі: що настав той Великий і Страшний День Господа. День гніву й біди. День 

помсти і воздаяння. День суду Божого. У цей День Господь воздає кожному за 

ділами його. А саме тим, які правлять країнами, царствами, народами, племенами і 

різноманітними партіями; бо сказано, що головуючих чекає суворе випробування 

за те, що вони справедливо не судили і не дотримувалися Закону Божого (Прем. 

Соломона 6,1-8). 

Подумайте, друзі! Хто коли говорив і писав так багато про темні маси, тобто 

про комуністів, більшовиків і їм подібних, як сьогодні? Ні, ніхто. Тому що час ще 

не прийшов. Бо написано: «Усьому свій час, і час усякій речі під небом» 

(Екклезіаста 3,1). Тепер же настав час виконання всього, що Бог говорив устами 

Святих Своїх слуг ‒ пророків, щоби було прославлене ім’я Його Одного Вічного 

Живого Самоіснуючого Премудрого Бога Єгови. Пророк Іоїль каже: «[…] як 

ранкова зоря, поширюється по горах (тобто царствах ‒ С.Б.) народ численний і 

сильний, якого не бувало від віку і після того не буде у роди родів» (Іоїля 2,2). 

Подумайте, друзі, які точні збіги служителів Божих пророків. Пророк Ісая 

говорить: біда піде від народу до народу, і великий вихор підніметься від країв 

(тобто останків земель) землі. Ісус Христос говорить: море зашумує й збуриться 

(тобто народи зашумлять і піднімуть революції, коли побачать, що у зверхників 

(керівників) немає справедливості і суду, як це сьогодні і є). Ясний і точний доказ 

того, що сьогодні той визначений День (тобто період часу), в котрий виконується 

все визначене Богом і Вседержителем неба і землі, і все це ми, вірні свідки Божі,  

бачимо своїми очима і чуємо своїми вухами. 

У свій час були різні бунти, заколоти і революції, але такого, як тепер, ще не 

бувало. Не встигнуть погасити пожежу в одному місці, як уже починає горіти в 

іншому і т.д. Створили лігу націй, і така нічого не допомагає. Про лігу націй 

написав пророк Ісая так: «Ворогуйте, народи, але тремтіть, і слухайте, усі віддалені 



землі! Озброюйтесь, але тремтіть; озброюйтесь, але тремтіть! Задумуйте задуми 

(тобто заключайте і підписуйте договори ‒ С.Б.), але вони руйнуються; говоріть 

слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!» (Ісаї 8,9-10). З вище наведених слів 

будь-який розсудливий муж скаже: «Так, пророк Божий правду написав, і ми ту 

правду бачимо своїми очима». Деякі держави своєю ворожнечею зв’язали німця по 

руках і ногах, і зв’язаного його тепер усі бояться і тремтять… Чому ж це так 

стається? Тому що бог віку цього осліпив розуми правлячого класу, так що вони 

всяке зло роблять з невситимістю, а до вчення Ісуса Христа звернутися не хочуть. 

Звертаються до тих, хто їх поділив, тобто до національних колишніх і теперішніх 

вождів. Не розуміючи того, що той, хто їх поділив і ділить, ‒ це лютий ворог 

людства. 

Цей час, котрий ми переживаємо, називається великий і страшний День 

(значить: довгий і неспокійний період часу тим, хто не пізнав Бога в особі  Ісуса 

Христа). Для чого ж це так Бог влаштував? А для того, щоби Його пізнали і 

прославили за те, що Він ‒ Бог богів (Пс 49,1-23). І для того ще, щоби вся мудрість 

мудреців віку цього вичерпалася й загинула назавжди. Щоби встановити на землі 

світ новий, праведний і святий (тобто Царство Боже), де огудника і кривдника не 

буде більше. 

Пророк Даниїл написав: «Царство ж і влада і велич царствена в усій 

піднебесній дані будуть народу святих Всевишнього, Якого царство — царство 

вічне, і всі володарі будуть служити і коритися Йому» (Дан 7,27). Пояснення: вже 

тепер здалеку можна бачити (тобто розуміти), що всі ті, хто б’ється за владу, влади 

не отримають. Я тут маю на увазі не цю владу, котра насильницька, загарбницька, 

а владу справедливу, яка буде судити страждальців землі по правді (Ісаї 32,1-8). 

Але ця влада, про котру я пишу, не думає взяти сама в руки владу, а дано їй буде. 

Скажу коротко: ці дві частини суспільства, одна з них ‒ багаті, а друга ‒ бідні, 

будуть боротися, наступаючи одна на одну, але й остерігаючись одна одної, бо 

керівники не впевнені в масах. Так пройде декілька пророчих днів. Під час цих 

конфліктів і наступів утвориться третя маленька частина, яка народилася від Бога 

Отця й уподібнюється сину Божому Ісусу Христу, буде творити мир і буде 

перемагати всяке зло добром, воювати ж учитися не буде. А буде називатися 

Новим творінням, новим Єрусалимом, звідки вийде Закон і Слово Господнє. Ці 

суспільні групи, які борються, зненавидять одна одну до решти, так що довіряти 

одна одній ні в чому не будуть. І володарів винищувати будуть, тому від влади 

будуть відмовлятися; хоча тепер за владу б’ються, але буде так: «[…] у тебе є одяг, 

будь нашим вождем, і нехай будуть ці руїни під рукою твоєю. А він із клятвою 

скаже: «Не можу зцілити ран суспільства, і в моєму домі немає ні хліба, ні одягу; 

не робіть мене вождем народу» (Ісаї 3,6-7). Господь зробить, «що люди будуть 

дорожчі за чисте золото, і мужі — дорожчі за золото офірське» (Ісаї 13,11-12). Тоді 

всі попросять мужів-миротворців і скажуть: прийдіть і керуйте нами і судіть нас, і 

ми будемо підкорятися вам. Тоді виконається слово Боже, сказане пророком Ісаєю 

(45,21-25). І від усіх цих воюючих міст не залишиться нічого: ні кореня, ні гілок, ні 

вуглини, ні попелу, буде так, ніби їх і не було ніколи, в муках своїх помруть. 

Я вище написав: те, що є, те повинне бути. Так і ліга націй повинна бути. 

Пророк Божий Даниїл написав: «Потім сядуть судді і відберуть у нього владу 



губити і знищувати до кінця» (Дан 7,26). Згідно з пророцтвами, всі царі-правителі, 

починаючи від царя Седекії і дотепер називаються «звірами». Чому? Та тому, що у 

випадку будь-якого конфлікту вони готові, якби мали можливість пожерти, 

знищити весь світ. Приклад ‒ 1914 рік. Ось тут ліга націй трохи сприяє: не дає 

спалахнути пожежі, і не гасить пожежу зовсім, але це робиться для того, щоби все 

непотрібне витліло. Під час цих пожеж і тління деякі мужі перероджуються, 

робляться розсудливими, доходять висновку, що зла злом не переможеш, а 

необхідно всяке зло перемагати добром, і що у випадку яких-небудь зіткнень 

карати потрібно тільки винних, а не цілі країни, як це дотепер робиться по-

звірячому. І от я сміливо говорю Правду в Господі, що класи і партії, що борються 

між собою, влади не отримають. Хоча безрозсудна людина скаже мені: «Як же не 

отримає, як уже отримали й отримують?». То я відповім, що це та влада, котра без 

зброї й охорони не може вийти з дому. Краще не владарювати, ніж жити постійно 

в страху і трепеті. Станеться ж те, що сказав Пророк Божий Даниїл: «Царство ж і 

влада і велич царствена в усій піднебесній дані будуть народу святих Всевишнього, 

Якого царство — царство вічне, і всі володарі будуть служити і коритися Йому» 

(Дан 7,27). 

Для підтвердження цього наведу ще слова Святого Павла: хіба не знаєте, що 

святі будуть судити світ? Ми, Християни, бачимо і знаємо, що мало не кожна 

людина ‒ владолюбець, тобто любить над кимось владарювати, і гониться за 

отриманням влади, не зважаючи ні на що, не знаючи того, що буде проклятою. 

Візьміть, наприклад, підростаюче покоління: всі діти і юнаки, тим більше ті, котрі 

навчаються, тільки й думають про те, як би зайняти яку посаду. Вони прагнуть 

цього не для того, щоби показати собою добрий приклад тому, хто не вивчився; а 

для того прагнуть цього, щоб обплутувати, обманювати того, хто їх годує, поїть, 

одягає і всю розкіш дає. Це все вже закінчує свій термін. Настає і вже настала нова 

ера, тобто новий світ, де буде панувати правда. Тому ми, християни, просимо всіх 

в ім’я Господа нашого Ісуса Христа, старих, малих, юнаків, багатих, бідних, 

високих, низьких, великих, малих, грамотних, неграмотних, будь-якої статі і віку, 

без різниці на віру, націю і переконання, зупиніться на дорогах ваших, подумайте і 

розсудіть, тоді зрозумієте, що ви йдете неправильним шляхом. Коли ж ви 

зрозумієте, що ви йдете неправильною дорогою, то будете шукати правильну путь. 

Коли ж будете шукати, то знайдете. Коли будете стукати ‒ вам відчинять. Коли 

будете просити ‒ вам дадуть. На завершення ж скажу: «Шукайте ж спершу Царства 

Божого і правди Його, і все це додасться вам» (Мат 6,33). Шукайте Його не високо 

і не далеко, бо воно близько біля вас; шукайте Його в собі, тобто в серці і думках 

ваших. Не слухайте тих, хто вам вказує на небо, що там Царство Боже, це майстри 

плутати й обманювати, вони прийняли вигляд Ангелів Божих і все посилають на 

небо, заглядають на небо, збираються нібито летіти на небо. Але подивіться на діла 

їхні: купляють на землі хати, поля, розводять сади, розкошують, нічого не роблячи, 

за правду бояться вуста відкрити, тільки вчаться як би без того темний народ 

обплутувати. 

Деякі з них вибрали найкраще для себе, тобто десяту частину, як наприклад, 

адвентисти дня сьомого з кожного свого члена вимагають цю частку. Подумайте 

тільки: ніякі уряди на землі не беруть такого податку, як вони, і то не зважаючи ні 



на що, чи є в тебе, чи нема, а йому давай, це, говорить, Боже. Дійсно, він то 

проповідник, живе, як бог віку цього, не знаючи ніякої праці і біди. А чи так жив 

Господь Ісус Христос, істинний наш Бог? І чи так Він навчає? Подумайте тільки 

над цим, то ви самі зрозумієте, що це все ошуканці й обманщики; вже вони 

розкриті, хто вони є. Хто вірує в Бога і в Його Христа, той знає, хто вони. Але вони 

повинні бути. Бо Сам Ісус Христос сказав до своїх учнів: дивіться, щоби вас не 

спокусили, бо багато прийде під іменем Моїм, і будуть говорити, я Христос, (тобто 

помазаник) і багатьох спокусять. Подумайте тільки, скільки тепер спокушено і 

зваблено людей, що підуть на небо? Це будуть мільйони. А Христос Ісус, істинний 

наш Бог, навчав учнів своїх молитися: «Нехай прийде Царство Твоє; нехай буде 

воля Твоя і на землі, як на небі» . Святий Іоан сказав: «[…] і ми будемо царювати 

на землі» (Одкр 5,10). Тому ми всіх просимо: не вірте сліпо нікому, а перевірте чи 

так воно; зробіть так, як робили Веріяни (Діяння 17,10-11). І не ганяйтеся за владою, 

як деякі потрапляють у сіті політичних партій, я вже написав, що, хто женеться за 

владою, той не отримає її. Бо прийде час, що до влади будуть просити гідних 

людей, і цей час близько. 

А краще за все намагайтеся перемогти в собі всі погані навички і тілесні 

примхи, значить, потрібно навчитися керувати собою. Знайте, що в новому світі не 

буде стільки чиновників, скільки тепер; на місці тисячі чиновників буде один 

тільки, тому що люди будуть соромитися робити всіляку неправду один перед 

одним. Знайте ж, що зло мусить дійти до свого кінця. Але під час кінця зла 

народжується добро. Наприклад, мудрий господар, коли дім його стає старим, 

готує матеріал на новий. Так, Бог наш ‒ мудрий будівничий, те, що збирається, 

дасть, а Він нам обіцяв вічне життя, бо Бог ‒ Живий і живих, у нього всі живі і 

ніколи не вмирають. Хто має, тому дано буде ще. Розумні зрозуміють це. 

Нехай благословить Господь усю кулю земну, щоби пізнав Його весь рід 

людський, що Він є Миром, Радістю, Щастям і Спокоєм. Нехай дасть Він сили й 

засоби народові Своєму підняти вище знамено. Нехай відкриє Він уста багатьом 

благовістити про Царство Його. Нехай чутні будуть на всіх вулицях Єрусалиму 

Хвала і Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. 
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