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Нова  правдива  дорога  життя 
 

 

 

Шум битви на землі і велике 

руйнування! (Єр 50,22). 

 

Кому Господь відкрив розум розуміти Писання, той бачить, чує і розуміє, і 

всім людям відверто з вірою говорить, що настав суд Божий, суд страшний. Суд 

страшний для тих, хто несправедливо править і неправедно судить у цьому 

несправедливому злому світі. За підрахунком Божим уже закінчується час робити 

зло. У Бога все зміряно, зважено і пораховано, і термін тим поганським часам 

добіг кінця 1914 року, відтоді шум воєнний по всій землі не перестає і не 

перестане, доки не зробить всього того, що визначено Богом через пророків. Для 

того, щоб Боже діло знати, треба Богу вірити і Його Святе Письмо щиро читати, 

тоді можна розпорядок Божий знати. Хто Богу не вірить, той і Його Святого 

Письма не читає, тому і розпорядку Божого не знає, хай яким би він був чи 

вченим чи невченим. 

«Так говорить Господь Саваоф: пригноблені сини Ізраїля, як і сини Юди; і 

всі, хто полонив їх, міцно тримають їх і не хочуть відпустити їх. Але Відкупитель 

їхній сильний, Господь Саваоф ім’я Його; Він розгляне діло їх, щоб заспокоїти 

землю і привести у тремтіння жителів Вавилона» (Єр 50,33-34 і далі). Я 

неодноразово кричу голосно, що цього лихого світу вже ніхто не вилікує від цієї 

хвороби, бо він захворів смертельно і вмре на вічні віки, бо прийшов його час. Усі 

трудящі люди в полоні в диявола. Хто ж той диявол, і де він є? Диявол не є таким, 

як його малюють, диявол - це людина, що не має милості, жалю, страху Божого, 

щирості і любові до Бога і до ближнього свого; це людина, що хоче добре їсти і 

пити, і нічого не робити  такий - диявол. Тепер подумай кожен, хай ким би ти був: 

чоловіком чи жінкою, багатим чи бідним, високого чи низького становища, 

далеким чи близьким, ученим чи невченим - де і в кому диявол? Як станеш добре 

думати, то знайдеш диявола в собі самому. 

Бог Вельми милостивий: не хоче тебе карати, не хоче, щоб ти вмер, а хоче, 

щоб ти визнав провину твою, покаявся та й жив. Бог наш - не пекельник і пекла не 

зробив, як учать попи, ксьондзи і різні проповідники. Він не хоче палити землі. 

Він хоче, щоб усі люди покаялись і жили в любові: як великі, так і малі. Якщо ж 

не визнають себе винними і не покаються, то будуть грішники горіти від стиду і 
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сорому, бо вже земля (люди) пізнає Бога. Так написано: «На всій святій горі  Моїй 

одні одним шкодити не будуть, бо земля так буде наповнена розумінням Бога, як 

водою море» (див.: Іс 11,9). Багато людей читає Біблію і більшає знання Бога; 

тільки не того, що десь там живе в повітрі; а того Бога, що жив і живе, і буде жити 

в людях, у серцях людських, як написано: «[…] Я живу на висоті небес і у 

святилищі, а також із упокореними і смиренними духом, щоб оживляти дух 

смиренних і оживляти серця упокорених» (Іс 57,15). 

Нам, дітям Божим, сміливо треба говорити правду Божу, що цей світ 

(устрій, порядок, правління) віджив свій вік і вмирає назавжди. Цього світу ніхто 

вже вилікувати не може, бо він захворів смертельно. Лікарі, що лікують цей 

хворий світ, усі зганьбляться, бо не знають, які ліки цьому світові призначити; а 

ліки є – це наука Христа Ісуса - Великого лікаря. Наука Христа Ісуса повинна 

бути не на словах лиш і в шатах, в обрядах і церемоніях різноманітних, а повинна 

бути в Дусі Святому і силі. Хто Духа Христового не має і не приймає, той і не 

Його. Дух Христа Ісуса спокійний, мирний, лагідний, ласкавий, милостивий, 

смиренний, всепрощаючий, всіх люблячий. Тепер подумайте, всі люди, ба більше 

подумайте, всі правителі, провідники, керівники, вчителі і всі-всі вожді - як 

духовні, так і політичні: чи є у вас дух Христа Ісуса? Хоч би ви всі сказали, що 

маєте Духа Христового, то я один в Ім’я Бога скажу всім вам, що не маєте Духа 

Христового, а маєте Духа антихристового. Уже ви зважені на вазі Божій і 

зробилися дуже легкими, порожніми і ні до чого не придатними. Я прошу в Ім’я 

Христа Ісуса: опам’ятайтеся всі, особливо головні, що йдете попереду, бо час 

короткий. Як не одумаєтеся, не розкаєтеся і не навернетеся до Бога правдивого, 

що сотворив небо і землю, і все, що ми бачимо і не бачимо, знаємо і не знаємо, то 

для вас місця вже нема ні на небі, ні на землі, - так говорить сам Господь. 

Покиньте ви своїх богів бляшаних, залізних, мідяних, дерев’яних, срібних, 

золотих та різних інших, перестаньте надіятися на чоловіка, що подібний до 

трави, а покладіть ви надію на Бога, на Його вічне Слово, тоді зрозумієте життя, 

пізнаєте розпорядок Божий і дізнаєтеся, що ви нічого не знаєте так, як треба 

знати. А сьогодні саме час пізнати Бога, бо суди Його відкрилися. День Його 

настав, усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи (див.: Одкр 

15,1-4). 

Нині з’явилося багато розмаїтих баламутів під ім’ям Христа: одні 

розповідають, що їх забере Бог на небо, а землю і все спалить, інші, наприклад 

п’ятдесятницькі танцюристи, мають по кілька жінок, п’ють горілку, танцюють, 

творять блуд відкрито, як скотина, хулителі зухвалі, про яких писав святий Петро 

у своєму 2 посланні (2 Пет 3,1-4). Я прошу і наказую своїм однодумцям-

співпрацівникам: з тими іншими не майте ніякого спілкування, справ, 

відвертайтеся від них, не приймайте їх у доми ваші і не їжте з ними, бо це люди, 
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які втратили розум. Бог дурних людей не вибирає собі. Отак говорить святий 

Петро: «А ви — рiд обраний, царственне священство, народ святий, люди 

вiдновлення, поставленi для того, щоб сповiщати чесноти Того, Хто покликав вас 

iз темряви у чудове Своє свiтло; колись не народ, а нинi народ Божий; колись 

непомилуванi, а нинi помилуванi. Улюбленi! Прошу вас, як пришельцiв i 

подорожніх, сторонитися тiлесних похотей, якi повстають проти душi, i 

провадити доброчесне життя ваше мiж язичниками, щоб вони за те, що 

лихословлять на вас, як злочинцiв, побачивши добрi дiла вашi, прославили Бога в 

день вiдвiдання.» (1 Пет 2,9-17). Бог вибирає Собі людей чесних, покірних, 

смиренних, милосердних, терпеливих, котрі люблять Бога, Його слово і 

ближнього свого, як себе самого. 

Погляньте трохи назад хоч на пару років і ви побачите: які всі люди 

несправедливі. Коли вибирають якого чоловіка керівником – правителем (до 

прикладу прем’єр міністром), то він обіцяє багато. А чи зробить те, що говорить? 

Ні, не зробить. Чому не зробить? Бо то настав День Господній, і треба робити 

тільки діло Господнє, то встоїть. 

Ото ми, діти – свідки Бога Ієгови, піднімаємо свій голос, голос Божий, і 

виголошуємо, щоб ви чули, як маєте вуха: хай хто б із вас був яким мудрецем на 

землі, то спокою без Бога не зробить, а кожен зробить на свою голову, і 

справдиться слово Боже: «Воздам вам за ділами вашими». Оце справедливий суд 

Божий. І сьогодні суд іде. 

«Бо ось на місто це, на якому наречене ім’я Моє, Я починаю наводити біди; 

і чи ви залишитеся непокараними? Ні, не залишитеся непокараними; бо Я 

закликаю меч на усіх, хто живе на землі», — говорить Господь Саваоф. Тому 

проречи на них усі слова ці і скажи їм: «Господь прогримить із висоти і з оселі 

святині Своєї подасть голос Свій (ото це Його голос - С.Б.); страшно прогримить 

на оселю Свою (зване християнство, ба більше Європа - С.Б.); як ті, що топчуть у 

точилі, викликне на усіх, хто живе на землі. Шум дійде до країв землі (до 

трудящого люду - С.Б.), бо у Господа змагання з народами: Він буде судитися з 

усякою плоттю, нечестивих Він віддасть мечу», — говорить Господь.» (Єр 25, 29-

31). 

«Так говорить Господь Саваоф: «Ось, біда піде від народу до народу, і 

великий вихор здійметься від країв землі (найнижчі трудящі народи - С.Б.). І 

будуть уражені(побиті) Господом у той день від краю землі до краю землі, не 

будуть оплакані і не будуть прибрані і поховані, гноєм будуть на лиці землі 

(майже всі люди цього лихого світу мертві для добра, живі лише для зла, це 

називається: «побиті Господом» - С.Б.). Ридайте, пастирі, і стогніть, і посипайте 

себе порохом, вожді стада (в організаціях і товариствах,  у різноманітних партіях: 

як релігійних, так і політичних; «посипання порохом голів» означає науку цього 
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світу: Маркса, Кропоткіна і різних інших - С.Б.); бо виповнилися дні ваші для 

заколення (буде вас поділено - С.Б.) і розсіяння вашого (не буде єдності - С.Б.), і 

впадете, як дорогий посуд (з дорогого посуду не видно жодних уламків, так ті 

значніші десь подінуться, і їх не буде видно: отруюються, вішаються, 

стріляються, бо до праці вони не здатні - С.Б.). І не буде притулку пастирям і 

спасіння вождям стада (очільникам громад і партій ‒ С.Б.)» (Єр 25,32-35). Отак 

буде богам цього лихого світу, доброчинцям фальшивим, усім проводирям, а 

найбільше заступникам і намісникам Ісуса Христа. 

Ми не дивуємося всім політичним керівникам, але дивуємося покликаним 

духовним провідникам, наступникам і намісникам Ісуса Христа, попам, 

ксьондзам, пастирям, равинам, розмаїтим сектантським проповідникам. Чому 

вони не підносять голосу за правду, за життя, за добробут для всіх народів, вони ж 

ніколи не розлучаються з Євангелієм! Що ж вони бачать у ньому? Нічого не 

бачать, «вони інших осліпили та й самі осліпли; вони п’яні, хоч не від вина, 

заточуються, хоч не від напою... Тим і Я з людьми такими незвичайно дивне диво-

чудо витворю, так що мудрість у премудрих їх зникне, і розуму в їхніх розумних 

не стане.» (див.: Іс 29,9-14) 

Знайте всі, що говорю правду в ім’я Господа нашого Ісуса Христа: вже 

цього світу (правління, порядку, ладу) ніхто не відновить, кінець настав цьому 

світові. Перед смертю своєю цей світ ще попомучиться, вмре і ніколи вже не 

повстане; все поганське зруйнується, а настане царство Боже, Царство Христа 

Ісуса відповідно до Його програми. Царство буде не анархічне, не соціалістичне, 

не гітлерівське, не ендецьке, не бебецьке і жодне інше; лишень буде нове царство 

Боже, буде царювати Христос і Христові. Уже Христос Ісус показав нам, як буде 

правити, Він сказав: «Хто із вас хоче бути більшим, нехай буде всім слугою!» 

(Мф 20,26) 

Христос Ісус всякого, хто до Нього приходить, не проганяє, а приймає і 

вчить, тобто Він усякому служить. Війни не буде, і не будуть учитися воювати, а 

будуть учитися, як здоров’я для життя зберігати і для загалу працювати. Всю 

зброю перекують на плуги і серпи - на всякий добробут, щоб кожен розумний 

чоловік по вік не був забутий. Люди будуть довго жити, бо будуть Господеві 

служити і за все Йому дякувати. Всі люди розумними стануть, бо до заповідей 

Божих пристануть. Ходімо тепер до закону, нам закон гріх наш покаже і дорогу 

життя вкаже. Христос є дорога правди і життя. Як ми прийдемо до Нього, то і Він 

прийде до нас, ми будемо жити в Ньому, а Він буде жити в нас. Так нам завжди 

треба знати: коли ми в Ньому, то Він у нас, дух нечистий, дух лукавий не 

вселиться ніколи в нас. 

У цьому світі більшість має силу, а в наступному силу буде мати Правда. 

Один праведний поборе тисячу неправедних. У цих переломних роках, 
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починаючи з 1933 року, багато чоловіків і жінок почнуть пізнавати Бога 

справедливого, Бога життя, Бога милосердя, Бога спокою, Бога тихості, Бога 

Любові. Бога нашого не зміряти, не зважити, Він є Вельми Великий, містичний. 

Бог відкривається тому, хто Його шукає зі щирим серцем. Скільки б ми не 

славили Бога, Бог завжди стоїть славніший. Скільки б ми не возвеличували Бога, 

Бог стоїть величніший і вище. Так до кого ж ви уподібните Бога? І хто Йому 

рівня? Нема подібного Тобі, Боже. «Ми пізнаємо Його; будемо намагатись щораз 

краще пізнавати Господа; Він же явиться ранньою зорею, і прийде до нас, мов той 

пізній дощ, що скроплює землю» (Ос 6,1-3). 

«Знаємо, що ми від Бога, і весь світ лежить у злі. Знаємо ж, що Син Божий 

прийшов і дав нам розум, щоб ми пізнавали Бога правдивого, і ми - в правдивому 

Сині Його Ісусі Христі.» (1Ів 5,19-20). «Бо усе творіння очікує одкровення синів 

Божих.» (Рим 8,22). І сьогодні, Слава Господові, відкриваються сини Божі з усіх 

націй і суспільних станів і класів, а для того вчімося всі від Нього, будьмо в 

Ньому, і Він буде в нас. Він вертається жити на землі в нас. Шукаймо Його 

завжди в собі, спішімо виконувати Його заповіді, вони не тяжкі. «Виконувати 

волю Твою, мій Боже, - моя радість: і закон Твій у глибині серця мого» (Пс 39,9). 

«Хто говорить: «Я пізнав Його», але заповідей Його не виконує, той 

неправдомовець i немає в ньому правди» (1 Ів 2,4). Закон Божий веде до Христа, 

обернімось до закону, то пізнаємо Бога. 
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