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Рік 10-й 

 

Нова  правдива  дорога  життя 
 

 

Мудрі це зрозу- 

міють; а мудрі тільки ті, 

 що заповіді Божі 

 сповняють 

 

Виходь із середовища його, народе Мій, і 

спасайте кожен душу свою від полум’яного гніву 

Господа. Нехай не мліє серце ваше, і не бійтеся 

поголосу, який буде чутно на землі; чутка прийде в 

один рік, і потім у другий рік, і на землі буде 

насильство, володар повстане на володаря 

(Єр 51,45-46) 

 

Той, кого Сам Господь пробудив зі сну (воскресив від гріха і смерті), ‒ любить 

і читає Слово Боже. А оскільки любить і читає, то й знання від Бога має, а коли 

знання від Бога має, то всім людям його обʼявляє. 

Ми, християни, свідки Божі, оголошуємо всім мешканцям землі, що настав час 

‒ прийшов День суду Божого. Сьогодні Бог ділить людей, відділяє праведних від 

неправедних. Хто ж праведний? Той, що любить правду! Що це ‒ правда? «Правда 

Твоя — правда вічна, і закон Твій — істина» (Пс 118,142). «Діла рук Його — істина 

й правосуддя; всі заповіді Його вірні, тверді на віки вічні, встановлені на істині й 

правоті» (Пс 110,7-8). Це сказав слуга і пророк Божий Давид. А ще нам підтвердить 

це саме апостол Ісуса Христа Павло: «Тому закон святий i заповiдь свята, i 

праведна, i добра» (Рим 7,12). Святе Письмо запевняє: «Якщо два свідки говорять 

те саме, то це ‒ правда». Святий Іван навчає так: «А що ми пізнали Його (Бога ‒ 

С.Б.), розуміємо з того, що дотримуємося Його заповідей. Хто говорить: «Я пізнав 

Його», але заповідей Його не виконує, той неправдомовець i немає в ньому правди; 

а хто дотримує слово Його, в тому істинно любов Божа здійснилася; з цього 

пізнаємо‚ що ми в Ньому» (1 Ін 2,3-5). 

Тепер дивіться, читачі і слухачі, де правда? Бо зʼявилося багато проповідників 

під різною назвою, чимало віруючих назвали себе євангелистами та іншими 

подібними іменами й обплутують несвідомих людей. Видають себе за святих 

ангелів: не курять, не пʼють, не лаються і не проклинають, видаються такими 

лагідними та смиренними, коли їх слухаєш, але візьми, друже, як знаєш правду, 

скажи такому проповіднику, що ти, мовляв, не так тлумачиш Святе Письмо, то 

побачиш, який перед тобою ангелик. І оце такі ангелики обплутали і себе, і безліч 

людей по всій землі; що й повинно бути до свого часу. Так нас повчає Святе 
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Письмо: «Ісус сказав їм у відповідь: «Стережіться, щоб хто не спокусив вас, бо 

багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме: «Я ‒ Христос», і багатьох спокусять 

[...] і багато лжепророків з’явиться і багатьох спокусять» (Мф 24,4-5.11). На ці 

слова Ісуса багато хто спирається, говорячи: «Бач, написано, що прийдуть 

лжепророки і зведуть велику кількість людей». Але це говорять навіть ті, що не 

знають, де це написано. 

А тепер подумайте, читачі і слухачі цього листа. Куди ще треба зводити 

православних, греко- і римокатоликів, різних протестантів та інших? Коли вони 

вже давно зведені з правдивої дороги і не знають, де правда, де неправда. Христос 

Ісус не говорив до всіх людей: «Глядіть, аби хто не звів вас». А говорив Він до своїх 

учнів! Хіба будь-який чоловік є Його учнем? Ні, далеко не кожен є Його учнем, а 

лише той, хто читає, слухає і виконує Його Святе Письмо, Його слово. 

Далі дивися, любий друже: Сам Бог промовляє вустами Свого служителя 

Якова: «Браття мої, не багато хто ставайте учителями, знаючи, що ми пiдпадемо 

пiд бiльший осуд» (Як 3,1). А тепер дивіться, мої друзі читачі і слухачі цього листа, 

скільки зʼявилося різних учителів, навіть з-поміж тих, які і читати не вміють, вони 

скалічили самі себе та інших. Цей день відкриє, хто ‒ від Бога, а хто ‒ від диявола. 

Хто від Бога, ‒ той слухає і зберігає Слова Божі (десять заповідей Божих). А хто від 

диявола, ‒ той противиться словам Божим (десяти заповідям Божим) і переконує, 

що треба тільки вірити в Ісуса Христа. Ходімо до небожителя апостола Павла, Він 

нас просвітить: «Чи ми знищуємо закон вiрою? Зовсiм нi; але закон стверджуємо» 

(Рим 3,31). І ще: «Обрiзання нiщо, i необрiзання нiщо, а все в дотриманнi заповiдей 

Божих» (1 Кор 7,19). А святий Іван повідає: «І розлютився дракон на жону (на 

правдиву церкву Христову ‒ С.Б.), і пішов, щоб вступити в бій з іншими з роду її, 

які зберігають заповіді Божі і мають свідчення Ісуса Христа» (Одкр 12,17). Святий 

Яків говорить: «Хто дотримується всього закону i зогрiшить у чому-небудь одному, 

той стає винним у всьому. Бо Той же, Хто сказав: «Hе чини перелюбу», сказав i: 

«Hе убий»; тому, якщо ти не зробиш перелюбу, але вб’єш, то ти також злочинець 

перед законом» (Як 2,10-11). 

Ісус Христос не змінив закону, як це баптисти викривлено тлумачать. Беруть 

же за підставу такої своєї думки таке місце зі Святого Письма: «Адже зі змiною 

священства мусить конче бути і змiна закону» (Євр 7,12). В книзі книг ‒ Біблії ‒ є 

багато законів про все: про священників, про жертви, про обрізання, про очищення 

та про все інше; треба добре розібратися з тим. У 12 вірші 7 глави не йдеться про 

десять заповідей, а про зміну закону про священників, про їхній одяг і церемонії. 

Що стосується закону Божого ‒ десяти заповідей, то вони є ділом рук Божих: 

«Закон Господній досконалий, душу зміцнює: свідчення Господні вірні, навчають 

простих (простому ‒ С.Б). Повеління Господні праведні — звеселяють серце. 

Заповідь Господня світла — просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває 
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вічно. Суди Господні — істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне 

каміння; солодші за мед із сотів. Бо раб Твій охороняється ними. І хто додержує їх, 

тому нагорода велика» (Пс 18,8-12). 

Кінець закону ‒ Христос. Він же ‒ і начало. Всі люди відкинули Закон Божий. 

Оскільки вони закон Його зломили, ‒ пора Господеві до діла. Тепер цей день усе 

покаже: що ‒ справедливе, а що ‒ несправедливе. Завжди перед тим, як Бог має яке 

велике діло робити на землі, то Він об’являє його своїм рабам. Бог і мені відкрив, 

що робить на землі велику переміну. Яку? Царства світу цього мусять зробитися 

царством Бога і Його Христа. Але це все йде поступово, тому люди цього злого віку 

не бачать нічого. Біда на цей світ прийде несподівано, нагло. 

Святий Іван бачив це все, йому Бог-Отець Небесний відкрив у символах: «І 

з’явилися блискавки, громи і голоси, і стався великий землетрус, якого не бувало з 

тієї пори, як люди на землі. Такий землетрус! Такий великий!» (Одкр 16,18). 

Пророк Софонія передає Божі слова: «Бо Я постановив зібрати народи, скликати 

царства, щоб вилити на них обурення Моє, всю лють гніву Мого; бо вогнем 

ревности Моєї пожерта буде вся земля» (Соф 3,8). «Голоси» з наведеної цитати 

означають: словесні баталії є підпалювачем вогнища, який, коли розгориться, 

спричинить велику і запеклу боротьбу. Слова ненависті, злості і погроз є тим 

розпалювачем: преса проти преси, партія супроти партії, боротьба фінансова, 

релігійна і політична. Це все, коли розгориться, доведе до найбільшого 

протистояння, якого світ ще не бачив. Тим-то в теперішніх часах вже бачимо 

всілякі суперечки між партіями, релігіями, робітниками і капіталістами, між 

державами. Бідні проти багачів, багачі проти бідних. «Ні срібло їхнє, ні золото їхнє 

не може врятувати їх у день гніву Господа, і вогнем ревности Його пожерта буде 

вся ця земля, бо знищення, і притім раптове, звершить Він над усіма жителями 

землі» (Соф 1,18). 

Я завжди нагадую, що цей день – день Господній. Цього дня мусить усе 

збутися, про що писали пророки й апостоли. Так говорить Господь через пророка 

Єремію: «Полум’яний гнів Господа не відвернеться, доки Він не звершить і не 

виконає намірів серця Свого. В останні дні зрозумієте це» (Єр 30,24). «Волай 

голосно, не стримуйся; піднеси голос твій, подібно до труби, і вкажи народу Моєму 

на беззаконня його, і дому Якова — на гріхи його» (Іс 58,1). «Не надійтеся на князів, 

на синів людських, у них немає спасіння. Вийде дух його і вернеться в землю свою; 

в той день загинуть усі помисли його» (Пс 145,3-4). 

Я у цей день голосно трублю, що поганських (язичницьких) царств (правлінь) 

час уже пройшов. Сьогодні час для Бога і Його Помазанця. Нині час Царство Боже 

будувати на землі, згідно з програмою Господа Ісуса Христа. А всі інші програми, 

проєкти, такі, як: комуністичні, анархічні, соціалістичні та всі решта, скільки їх є в 

цьому лихому світі, треба відкинути. Можна ще прийняти програму 
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американського сенатора Лонга, що, спираючись на слово Боже, написав 

брошурку, прикрашену словами: «І пізнаєте істину, й істина визволить вас» (Ін 

8,32). Саме сьогодні і зʼявляться спасителі, як колись. Приклад: «І поставив [їм] 

Господь суддів, які рятували їх від рук грабіжників (гнобителів, визискувачів ‒ 

С.Б.) їхніх» (Суд 2,16). Сам Бог (Дух святий) був із суддею. Нині Бог той Самий, 

що й колись був; і що Він обіцяв ‒ нині зробить. А Він обіцяв оце: «І знову буду 

поставляти тобі суддів, як раніше, і радників, як було за предків» (Іс 1,26). Кого ж 

Бог буде поставляти суддею, щоб він був Царем і Священником? Підемо до 

Небесної канцелярії ‒ Біблії, то нам скажуть: «І ти, недостойний, злочинний вождь 

Ізраїлів, день якого настав нині, коли нечестю його буде покладено кінець! Так 

говорить Господь Бог: «Зніми із себе діадему і поклади вінець; цього вже не буде; 

принижене піднесеться і високе принизиться». Скину, скину, скину і його не буде, 

доки не прийде Той, Кому належить він, і Я дам Йому» (Єз 21,25-27). 

Право має на це Христос Ісус і Христові. Їм дане буде право судити, 

управляти і керувати. О, тоді буде добре жити добрим, тим, що каються тут, на 

землі! Я не маю слів описати те все. Я тільки повторю слова пророка Ісаї: «Ось, 

Цар буде царювати за правдою, і князі будуть правити за законом; і кожен із них 

буде як захист від вітру і покрив від негоди, як джерела вод у степу, як тінь від 

високої скелі у землі спраглій. І очі тих, що бачать, не закриватимуться, і вуха тих, 

що чують, слухатимуть». Прочитай, читачу, всю 32 главу Ісаї. 

Все те, що тепер славлять і святкують, і називають божим, а воно не боже, ‒ 

буде зруйноване, бо Господь заборонив кланятися різним малюнкам, візерункам та 

іншому. До сьогодні жиди не знають гробниці Мойсеєвої, а те все для того, щоб не 

возили з собою кісток і не вважали святістю, бо кланятися лише Одному Богові 

Вседержителеві Духу Святому належить і треба. Підходить той час, що встане 

справедливий вождь і накаже все те знищити, чому тепер кланяються і що тепер 

так шанують. Бог каже: «Виходь, народе Мій, від тієї гидоти, і Я прийму вас». Час 

робить своє. Амінь. 
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