
   

  № 13      Травень  і  Червень 1927 р. 

 

Нова  правдива  дорога  до  життя 
 

 

Хто читає, нехай розуміє! 

 

У ті дні люди будуть шукати смерти, але не 

знайдуть її; захочуть умерти, але смерть утече від них 

(Одкр 9,6) 

 

В наші дні життя ми бачимо, що майже всі люди світу цього зайняті пошуком 

смерті. Я маю на увазі не тих людей, що зайняті з ранку до вечора фізичною 

працею, але тих людей, що видають проекти, утверджують закони, керують 

партіями, спільнотами і цілими країнами. Такі люди в ці дні тільки і зайняті 

пошуком смерті, тобто всього смертоносного, бо у всіх людей дух войовничий, 

ворожий, непокірний, зарозумілий, противний, що не має любові і не шукає миру. 

Кожен копає яму своєму ближньому. Все це разом і ще багато чого означає 

шукання смерті. Захочуть умерти, але смерть утече від них. Це не те, що не 

зможуть втонути, застрілитися, повіситися, отруїтися і т.ін. А це означає те, що всі 

войовничі люди, наприклад, колишні полководці російські бажали б до будь-якої 

армії записатися й іти в бій і в бою померти, вважаючи для себе це достоїнством і 

честю, ніж страждати де-небудь у чужих країнах на фабриках і заводах, не будучи 

підготованими до таких занять. Їх того навчали, вони самі начиталися військових 

бойових книг, вони вивчили молитву перед битвою, яка кличе до бою, це все разом 

суперечить ученню Господа нашого Ісуса Христа. 

Все ж це повинно виконатися згідно зі Святим Письмом, і все добігло свого 

кінця. Настав День, коли всі діла людські випробовуються, добрі вони чи злі. Я 

сміливо говорю правду в Господі, що всі справи, які вчинили люди до сьогодні, 

погані, нежиттєві, всі такі діла пропадуть, тобто згорять, ніякої пам’яті від них не 

залишиться, всі вони зроблені для вогню, даремно люди мучилися, роблячи їх, 

користі від них жодної немає, замість благословень лише прокляття, написано: 

«Ось, усі ви, що запалюєте вогонь, озброєні запалювальними стрілами, — 

йдіть у полум’я вогню вашого і стріл, розжарених вами! Це буде вам від руки 

Моєї; у муках помрете» (Іс 50,11). 

Подумайте, друзі читачі! Чи було таке за днів ваших чи за днів батьків ваших, 

як є за цих ваших дні життя ? Скажу правду в Господі, що не було; немає такого 

дня, щоб пройшов без катастрофи на землі чи на морі, чи у повітрі, а про все це 

описано в Святому Письмі, тобто в Біблії, що її будівничі світу цього відкинули. 

Настав же День Великий виконання всього визначеного Творцем неба і землі, і 

всього видимого і невидимого, бо в світі є багато предметів і речей, що ми їх 

бачимо, але не розуміємо, тому що не роздумуємо, не завдаємо собі клопоту мати 

Бога в розумі. Як написано: «називаючи себе мудрими, збожеволiли i славу 

нетлiнного Бога змiнили на подобу образу тлiнної людини […]» (Рим 1,22-23 і далі 

до 25-го вірша). Я прошу всіх: зверніться до Біблії, то навчитеся мудрості й 



успадкуєте життя вічне, тобто пам’ять праведника не загине ніколи. Якщо ж ви не 

хочете звернутися, то Бог Сильний і Він вас заставить звернутися, оскільки 

написано: «Мною клянуся: з уст Моїх виходить правда, слово незмінне, що 

переді Мною схилиться усяке коліно, Мною буде клястися усякий язик» (Іс 

45,23). Це значить: Бог не прийде і не візьме чоловіка за руку чи за шию, і поведе 

чи нахилить, а Бог «[…] визначив день, у який праведно судитиме весь свiт, 

через наперед настановленого Hим Мужа, подавши свiдчення всiм через 

воскресіння Його з мертвих» (Діян 17,31). Він буде судити живих і мертвих, але 

не тих мертвих, що в могилах, а тих, яких бачив (розумів) Св. Іоан - малих і 

великих, тих, що назвалися Іменем Його і не виконують волі Отця Його Небесного, 

позаяк багато є званих, та мало вибраних, «бо визначене знищення звершить 

Господь, Господь Саваоф, по усій землі» (Іс 10,23). Суд Божий здійснюється не в 

двадцятичотирьохгодинний день, а в довгий проміжок часу, і Суд Божий уже 

почався на землі: «Вогонь іде перед Ним і навколо спалює ворогів Його. 

Блискавки Його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче 

віск, тануть від лиця Господа, від лиця Господа всієї землі» (Пс 96,3-5). Язик є 

вогонь. Гори ‒ це Царства і висока влада. Блискавки ‒ це телеграф, телефон. 

Земля ‒ це люди, що не знають Святого Письма. 

Правду говорю, що чоловіки даремно трудяться, даремно їздять, збираються, 

змовляються, вирішують, постановляють і затверджують, дарма розказують про 

мир, що його не розуміють, і чим далі, тим гірше стає, а ті, яким би варто було це 

знати, навіть язиком не ворухнуть, аби вказати, що є Мир. Бог є Миром, і де Мир, 

там і Бог, а де Бог, там і Мир. Шукайте ж Миру, але не класового і не партійного, а 

шукайте Миру загальнолюдського, а насамперед любові до Бога, що є виконанням 

Закону Божого, і любові до ближнього, яка є спокійним життям без метушні. 

 

ПРО   І К О Н И 

 

   Останнім часом часто і всюди оновлюються ікони. На моє переконання це не 

приносить нікому і някої користі, за винятком тих, у кого вони оновилися 

першопочатково. Я наводжу декілька місць зі Святого Письма: по-перше, другу 

заповідь: «Не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі вгорі, і що на 

землі внизу, і що у воді нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я Господь, 

Бог твій, Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого 

роду тих, які ненавидять Мене» (Вих 20,4-5). «Твердо дотримуйте в душах ваших, 

що ви не бачили ніякого образа в той день, коли промовляв до вас Господь на [горі] 

Хориві з середовища вогню, щоб ви не розбестилися і не зробили собі статуй, 

зображень якого-небудь кумира, що представляють чоловіка або жінку» (Втор 

4,15-16). « А це рукотворне прокляте і саме, і той, хто зробив його ‒ за те, що 

зробив, а це тлінне назване богом. Бо однаково ненависні Богу і нечестивець, і 

нечестя його, і зроблене разом із тим, хто зробив, буде покаране. Тому і на ідолів 

язичницьких буде суд, оскільки вони серед створіння Божого зробилися мерзотою, 

спокусою душ людських і сіттю для ніг нерозумних. Бо вигадка ідолів – початок 

блуду, і винахід їх ‒ розтління життя. Не було їх спочатку, і не повіки вони будуть» 

(Прем 14,8-13). «Тесля [вибравши дерево], накреслює на ньому лінію, гострим 



знаряддям робить на ньому обрис, потім оброблює його різцем і округлює його, і 

витворює з нього образ людини, красивої на вигляд, щоб поставити його у домі» 

(Іс 44,13 і далі до 20-го вірша). «Так говорить Господь: не вчіться шляхів язичників 

і не страшіться знамень небесних, яких язичники страшаться. Бо устави народів – 

порожнеча: зрубують дерево в лісі, обробляють його руками теслі за допомогою 

сокири, покривають сріблом і золотом, прикріплюють цвяхами і молотом, аби не 

хиталося. Вони ‒ як обтесаний стовп, і не говорять, їх носять, тому що ходити не 

можуть. Не бійтеся їх, тому що вони не можуть заподіяти зла, але й добра вдіяти не 

в змозі. Немає подібного Тобі, Господи! Ти великий, і ім’я Твоє велике могутністю» 

(Єр 10, 2-7, далі до 11-го вірша). «Бог є Дух, і тим, що поклоняються Йому, 

належить поклонятися духом та істиною» (Ін 4,24). «Бог‚ що створив свiт i все, що 

в ньому, Вiн‚ будучи Господом неба i землi, не в рукотворних храмах живе i не 

вимагає служiння людських рук, нiби в чомусь мав би потребу, Сам даючи усьому 

життя i дихання‚ i все. Від однiєї крови створив увесь рiд людський для проживання 

по всiй землi, наперед визначивши часи i межi їх перебування, щоб вони шукали 

Бога, чи не вiдчують Його i чи не знайдуть, хоч Вiн i недалеко вiд кожного з нас: 

бо ми Hим живемо‚ i рухаємось‚ i iснуємо, як i деякi з ваших вiршотворців 

говорили: «Ми Його i рiд». Отже, будучи родом Божим, ми не повиннi думати, що 

Божество подiбне до золота, або срiбла, або каменя, що приймає образ через 

мистецтво та домисел людський. Залишаючи часи невiдання, Бог нинi повелiває 

всiм людям усюди покаятися» (Діян 17,24-30). 

Отже, друзі, на основі вищенаведених місць зі Святого Письма нерозумно 

думати, що в іконах є якась святість. Святий Петро говорить: «Будьте святі ‒ Я бо 

святий» (1 Пет 1,16). Ще: «І самi, мов живе камiння, будуйте з себе дiм духовний, 

святе священство, щоб приносити духовнi жертви, приємнi Боговi, через Iсуса 

Христа» (1 Пет 2,5). Тут мовиться до людей, а не до мертвих бездушних речей. Я 

пишу і прошу всіх служителів бездушних богів: залиште ви ваше безглузде 

служіння богам, а навчіться від Христа Ісуса і Його Апостолів, як необхідно 

служити Богові. Те, що було, то був час невідання, і Бог за Своїм милосердям 

простить вам, тільки усвідомте свою провину, що ви це робили через невідання і 

нерозум ваш. Якщо ж не розкаєтеся у ваших вчинках, то від сьогодні вже Бог вам 

не простить, я Його свідок і служитель. Це писання буде слугувати для свідоцтва в 

третьому майбутньому справедливому віці; це є істинно. 

Тому прошу вас: оновіть ви ваш тілесний образ, оновіть ви ваше серце і 

думки, перестаньте робити зло, а навчіться робити добро, Христос Ісус особисто 

трудився. Сам тілесно залишив нам приклад, не у формах, не в одязі, не у волоссі і 

не в домах. Ось приклад: коли змовлялися проти Нього, то Він у народі сховався. 

Якщо ж ви Його служителі, то як ви сховаєтеся в народі з вашим волоссям і одягом? 

Вас скрізь буде видно. «Чи не сама природа вчить вас, що коли чоловік запускає 

волосся, то це безчестя для нього» (1 Кор 11,14). За Писанням, значить, ви безчесні? 

Я ще звертаюся з моїм щирим проханням до всіх людей без різниці: 

наверніться до Бога, то й Він обернеться до вас. Але тільки зверніться до Нього 

всім серцем і душею вашою. Тут особливого нічого не треба, по-перше потрібно 

вірити, що Бог є, і тим, хто шукає Його, воздає. «Ось діла, які ви повинні робити: 

говоріть істину одне одному; відповідно до істини і миролюбно судіть біля воріт 



(уст ‒ С.Б.) ваших. Ніхто з вас нехай не думає у серці своєму зла проти ближнього 

свого, і неправдивої клятви не любіть, бо все це Я ненавиджу, ‒ говорить Господь» 

(Зах 8,16-17). Господь любить грішників, що розкаюються. Господь закликає всіх 

грішників до покаяння; усвідомте ж, грішники, свою провину, і Він помилує вас; 

погляньте в духовне дзеркало, і ви побачите, що неправильно ви чинили. Духовне 

дзеркало ‒ це вічні Його Заповіді. Написано: «[…] законом пізнається гріх» (Рим 

3,20). Полюбіть же ви Його заповіді, і ви побачите світло найдосконаліше, ви 

звільнитеся від гріха, будете новим творінням Його, створеним на всяке добре діло. 

Бог закликає всіх: і великих, і малих, бідних і багатих, росіян, поляків, українців, 

євреїв, німців і всіх, і всіх, хто б ти не був, чоловіче, і де б ти не жив, бо написано: 

«Благослови, душе моя, Господа на всякому місці владарювання Його». 

Невже ви, люди, не бачите, що робиться на землі? Так, робиться те, що 

визначено Творцем неба і землі за невиконання волі Його, тобто Закону Його. Хто 

ж це бачить? А бачать ті, що виконуюють Заповіді Його. Прошу вас усіх: починайте 

виконувати заповіді Його і ви побачите, яка мерзота робиться на землі, ви самі 

будете соромитися справ своїх, що їх робили з ненаситністю, ви побачите, що всі 

люди, які не виконують Закону Божого, трудяться лише для вогню, тому що всі 

діла народів – це вогонь, який і пожере їх, так сказав Сам Господь. Тепер час 

виконання всього, і тепер пора навчитися, бо написано: «Душею моєю я прагнув до 

Тебе вночі, і духом моїм я буду шукати Тебе у нутрощах моїх з раннього ранку, бо 

коли суди Твої звершуються на землі, тоді ті, що живуть у світі, навчаються 

правди» (Іс 26,9). Подивіться добре, хіба не виконується тепер передбачене 

Господом, що повстане народ на народ і царство на царство, і землетруси, голод і 

мор настануть місцями? (Див.: Мт 24.7). Немає такого дня, щоб не прийшла яка 

звістка про руйнування. А саме: повені, землетруси, побиття градом, руйнації від 

бурі що веде до голоду і мору.  Мор ‒ це чума, холера і всілякі інші хвороби. Брат 

озброюється проти брата, народ – проти народу, країна – проти країни. Чому? Тому 

що не знають судів Твоїх, Господи! Дивися, кому Він відкриває (Див.: Пс147,8-9). 

А не знають тому судів Його, що не заглядають до Книги Його. А Книга Його ‒ 

Біблія. А Біблія ‒ це Книга Життя. Прошу вас: залиште ваші книги смерті, а візьміть 

Книгу Господню, Книгу Життя, там ви знайдете мир і життя. Говорю правду в 

Господі, що без цієї книги ніхто, ніколи і ніде не знайде миру і життя. Істинно. Ви 

в ваших книгах знаходите лишень вогонь вічний і черву. Вогонь ваш невгасимий, 

цей вогонь може загасити тільки один Господь Ісус Христос. Лише необхідно 

розуміти, що це значить. 

Отож, читайте Книгу Життя, то будете мати життя, лишень читайте і 

розумійте: «[…] бійтеся Бога і воздайте Йому славу, бо настав час суду Його, і 

поклоніться Тому, Хто створив небо і землю, і море, і джерела вод» (Одкр 14,7). 

Нехай допоможе нам усім Господь читати книгу Його і зрозуміти суди вуст 

Його, і вберегтися від спокуси, що прийшла на весь всесвіт, і нехай буде Богові 

слава во віки. Амінь. 
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