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Нова  правдива  дорога  до  життя 

 

 

 

 

 Ось, Я творю нове; нині ж воно 

явиться; невже ви і цього не хочете 

знати? Я прокладу дорогу в степу, ріки 

у пустелі (Іс 43,19). 

 

У теперішній важкий час численні передові люди різноманітних партій, сект 

і спільнот задумалися, як вийти з такого складного становища. Хоч і не всі передові 

люди, то принаймні деякі з них докладають багато зусиль, не шкодуючи ніяких 

засобів, аби лише вийти з такого скрутного становища, але не можуть вийти. Так, 

скажу правду в Господі, і не вийдуть, якщо не звернуться до Господа Бога Вічно 

живого через Ісуса Христа ‒ Спасителя всіх кінців землі, бо написано: «До Мене 

наверніться, і будете спасенні, усі кінці землі, бо я Бог, і немає іншого» (Іс 45,22). 

Сердечний друже, ти, що читаєш, слухаєш і розумієш це, подивися і подумай як 

слід, чи не кінець цій землі, тобто системам управління? Так, говорю правду в 

Господі, що кінець добіг цій землі, тому що розпуста і беззаконня більше не може 

бути, як тепер уже є. Таке тільки було перед всесвітнім потопом, а в Содомі і Гоморі 

під час винищення. 

Питання: як же навернутися до Бога? Бо багато є різних учень і звернень до 

Бога через молитви за гроші, через засоби, через багато матеріальних предметів і 

таке інше! Але чи буде таке звернення до Бога правильним? То я скажу правду в 

Господі, що ‒ ні, неправильне. Необхідно придивитися уважно до слова Божого: 

«До Мене наверніться, і будете спасенні, усі кінці землі […]» (Іс 45,22). А це 

говорить ще ясніше: «Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас; 

візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем, 

і знайдете спокій душам вашим» (Мф 11,28-29). Хто буває на зібраннях так званих 

штундистів або тих які іменують себе Євангельськими християнами- баптистами, 

Євангелистами, Єговістами і багатьма іншими відповідними назвами, той не раз 

чув від проповідників слова з Євангелія від Матфея (11,28), тобто: «Прийдіть до 

Мене…». Але говорити, то багато хто говорить, і чути ‒ багато хто чує, але чи 

розуміють? То скажу правду, що мало хто розуміє слова «прийдіть до Мене». Вони 

значать: будьте, як Я, чи уподібнюйтеся до Мене, чи ідіть за Мною, а саме: потрібно 

навчитися від Нього, бо Він покірний і смиренний серцем. Всі речові початки Ісус 
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Христос відмінив (Див.: Євр 10,5-10). Сказав: «Я бажаю виконати волю Твою, Боже 

мій, і закон Твій у серці моїм» (Пс 39,9). Мені багато доводилося чути від одного 

проповідника слова такі: «Покладемо чи складемо гріхи біля ніг Ісуса Христа». 

Спитати би такого проповідника: чи знає він, що  означають «ноги Христа Ісуса»? 

Знаю, що не розуміють, що ноги є останньою частиною тіла Христового. 

«Горе світові від спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси; але горе такій 

людині, через яку спокуса приходить» (Мф 18,7). Любий друже читачу, слухачу і 

той, хто розуміє, якщо ми добре подумаємо над вищенаведеним віршем і якщо ми 

віримо, що все Святе Письмо повинне в свій час виконатися, то не будемо 

дивуватися, що з’явилося багато спокусників у світі під виглядом і ім’ям Ісуса 

Христа. Якщо ми придивимося до євангельського віку, то голова не зробила стільки 

спокус, скільки зробив спокус хвіст. «Старець і знатний, — це голова; а пророк-

лжевчитель є хвіст» (Іс 9,15). Святий Іоан в Об”явленні  бачив, що вийшла саранча 

на землю, і їй дана влада, яку мають земні скорпіони. За виглядом своїм саранча 

була подібна до коней, приготованих на війну, а на головах у неї ніби вінці, схожі 

на золоті, лиця ж її, як лиця людські, і волосся у неї, як волосся у жінок, а зуби в 

неї були, як у левів; на ній була броня, ніби залізна, у неї були хвости, а в хвостах 

‒ жала. Тут потрібно розуміти що таке саранча,  ба більше тепер треба розуміти що 

таке хвіст (Див.: Одкр 9,3-11; 12,3-4). 

Хто відкидає Закон Божий, той не знає Бога. А подивися, друже, скільки 

тепер з’явилося лжепророків, лжехристів і різних лжевчителів, що говорять: «Закон 

Божий виконувати не потрібно», і збираються на проповіді чи не кожного дня, щоб 

потягнути за собою побільше учнів. І велику кількість людей уже спокусили; але 

все це повинно бути, щоб записати в світову історію, щоб у майбутньому 

справедливому віці вже не знайшовся який-небудь провісник, бо тоді йому скаже 

батько його чи мати його, що тобі не треба жити, бо ти неправду говориш в ім’я 

Господа. Тому що всі спокуси і спокусники будуть записані в книгу і долучені до 

Біблії, і люди будуть розумні і будуть керуватися згаданою історією (Див.: Зах 13,1-

4). Невігласа вже не будуть називати шанованим і про підступного не скужуть, що 

він чесний, як це спостерігається тепер, що всякого глашатая називають мудрим. 

Ми тепер ясно бачимо, що мудрість мудреців цього світу є безумство. 

«І буде в останні дні, гора дому Господнього буде поставлена у главу гір і 

підніметься над пагорбами, і потечуть до неї усі народи. І підуть багато народів і 

скажуть: прийдіть, і зійдемо на гору Господню, у дім Бога Якова, і навчить Він нас 

Своїх шляхів і будемо ходити стежками Його; бо від Сіону вийде закон, і слово 

Господнє — з Єрусалима. І буде Він судити народи, і викриє багато племен; і 

перекують мечі свої на орала, і списи свої — на серпи: не підніме народ на народ 

меча, і не будуть більше вчитися воювати» (Іс 2,2-4). У теперішній перехідний 

тяжкий час усі народи і племена склали союз народів чи лігу народів, розказують  
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про роззброєння армій, на словах-то говорять про мир, а в серці їхньому війна, і 

кожен із них озброюється з голови до ніг, один перед іншим таїться, хоч і знають, 

що все таємне у свій час відкривається, як, наприклад, різні таємні організації. Тоді 

відкривається сильна люта ворожнеча, й один одного винищують. 

Так, Бог Господь наперед це знав і це має бути, бо написано: «Проголосіть це 

між народами, приготуйтеся до війни, будіть хоробрих, нехай виступлять, 

піднімуться всі лицарі, перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші – на списи; 

слабкий нехай говорить: «Я сильний». Друже читачу, чи не так тепер робиться, як 

написано? Так, бо мусить здійснитися все написане у Святому Письмі. Бог Господь 

це знав наперед і повелів написати, щоб Йому бути Вірним Єдиному у Своєму 

Слові і Ділі. Він знав і знає, що людина коли що задумає, її неможливо зупинити, 

поки вона сама не випробує. Дав нам дві дороги: життя і смерть, вибирай яку 

хочеш; людина вибрала смерть. І ось тепер-то всюди видно смерть, але від неї є 

порятунок. Визволитель від смерті ‒ Христос Ісус, тільки треба навчитися від 

Нього і наслідувати приклад, тобто спосіб життя Його, і будемо вічні, як і Він 

вічний. 

Сьогодні слабкий говорить: «Я сильний». Слабкі, та погляньте навкруги: вже 

сильні попадали, як же встоїте ви? О, я застерігаю вас: перестаньте сваритися і 

чубитися, а навчіться краще миритися, тоді ви будете воїнами Христовими, й імена 

ваші будуть вписані до Книги Життя для пам’яті. 

Наприклад, Господь Бог уподобав для суду долину Йосафата, що і до 

сьогодні називається долиною благословіння, але потрібно нам знати, чому Богові 

сподобалася така долина? Ми бачимо, що цар Йосафат ходив першими шляхами, 

отця свого Давида, і не шукав Ваалів, тобто всякої неправди, а чинив згідно із 

Заповідями Божими, відмінив висоти, тобто гордість, поводився з людьми лагідно 

і справедливо, встановив справедливі суди і Закони для всіх однакові без привілеїв, 

дав свободу чесним людям, щоб навчали народ, маючи з собою книгу Закону 

Господнього, тоді Господь Бог утвердив царство Йосафата. Розташовані ж навколо 

царства боялися воювати з Йосафатом, тому що був мир і порядок у тій країні; ось 

тому-то і називається долина Йосафата долиною благословіння до сьогодні. Тому 

й написано: «Нехай встануть народи і спустяться у долину Йосафата; бо там Я 

возсяду, щоб судити всі народи звідусюди» (Іоїл 3,12). Для кращого розуміння я 

прошу читача про долину суду прочитати 2 книгу паралі-поменон глави 17-20, 

додавши Євангеліє від Іоана (3,5-6). 

Проживаючи ці короткі скорботні дні у цій країні, я молю Господа Бога, Отця 

мого Небесного, щоб Він зі своєї ласки до нас дарував мудрість, силу, міць і 

розуміння Слова Божого правителю і начальнику землі цієї, аби мудро і розумно 

керував народами, що населяють цю землю, і щоб країна процвіла і прославилася, 

і для навколишніх народів стала прикладом нового правильного життя. Нехай 
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благословить Господь Бог,  нехай утвердить і укріпить думки, наміри і діла, 

справедливих чоловіків у прагненні до правопорядку і законного встановлення 

загального миру, який є складовою загальнолюдської програми, без розрізнення 

статі і національності. І нехай буде Господь Бог із нами, як Він був із батьками 

нашими. Амінь. 

Деякі проповідники говорять: «Для того, щоб зрозуміти путь Господню, 

достатньо прочитати Євангеліє від Іоана, і вистачить». Це помилка. Апостол Петро 

так пише:  «До того ж маємо найдостовiрнiше пророче слово; i ви добре робите, 

коли звертаєтесь до нього, як до свiтильника, що сяє у темному мiсцi, доки не почне 

розвиднятися день i не засяє зiрниця у серцях ваших. Знайте насамперед те, що 

нiяке пророцтво в Писаннi не залежить вiд власного вирішення.  Бо нiколи не було 

пророцтва з людської волi, а промовляли його святi Божi люди, натхнені Духом 

Святим» (2 Пет 1,19-21). Багато людей питають: «Чому Господь так зробив, що не 

всі можуть розуміти слів пророків?» То я тільки можу відповісти Словом Божим: 

«Господь Саваоф визначив це, щоб посоромити гордовитість усякої слави, щоб 

принизити всі знаменитості землі» (Іс 23,9). Правдоподібно про це висловилася 5 

березня 1924 року член Польського Теософічного товариства (газета «За свободу» 

№ 1122) пані Єв. Карась. Торкнувшися здатності людей через самозаглиблення і 

вищу напругу духу осягати таємниці світобудови, отримувати дар яснобачення й 

осягнення потойбічного загробного життя, доповідачка підкреслила, що цього 

досягнути можуть лише вибрані натури і то тільки після довгої і впертої роботи над 

самовдосконаленням свого «я», скаліченого умовами сучасного життя. Спроби ж 

звичайних людей добитися штучного розвитку цього дару можуть бути навіть 

небезпечні для здоров’я, розхитуючи нервову систему і психіку, зважаючи на 

повну непристосованість їхнього організму до таких напружених переживань духу, 

що вимагають гармонійного розвитку і підготовки до них всієї людини шляхом 

відповідного способу життя і самовдосконалення.  

Відповідно до вказівок і ознак другого пришестя Господа нашого і Спасителя 

Ісуса Христа, проведеними через Святе Письмо, ми ясно бачимо, як багато 

заблукало, вийшовши самі від себе, не будучи народженими від Бога Отця. Але 

Святе Письмо не може не здійснитися, а мусить збутися. «I тодi вiдкриється 

беззаконник (чоловік гріха, син погибелі ‒ С.Б.), якого Господь Iсус уб’є духом уст 

Своїх i знищить явленням пришестя Свого» (2 Сол 2,8). Отож, слухайте звук труби, 

проповідники, випробуйте самих себе, чи від Бога ви, і якщо від Бога Істинного, то 

ось вам знамення: хто від Бога, той повинен любити і дотримуватися Заповідей 

Божих. А ви, деякі проповідники, як баптисти, так і Євангелисти, говорите, тобто 

навчаєте, що Закону Божого виконувати не треба. Чи не анархія це? Подумайте про 

свої вчинки, бо час не зволікає. 
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Знайте: «Від краю небес вихід його, і захід його на краю їх, і ніщо не 

сховається від тепла його» (Пс 18,7). Ми маємо уявляти лице Бога за прикладом: 

«[…] Вiн прийде прославитись у святих Своїх i з’явиться дивним у день той у всiх, 

хто увiрував […]» (2 Сол 1,10). Він нам відкрив Бога Отця і небо небес. Ми його 

тіло. Ми повинні іти вслід за Ним. Нехай послужать ці листки для зцілення і 

лікування всіх смиренних і сокрушених серцем, і нехай зрозуміють Лице Його й 

Ім’я Його нехай напишуть у думках і в серцях своїх: це є Христос Ісус, і Його слово 

‒ це є начало і кінець. Будьмо ж слухняні Слову Його, не повертаймося в ту землю, 

з якої вийшли, тобто будьмо чистими такими, яким був Адам чистий до 

гріхопадіння: над усім владарював, і був подібний до Бога. На завершення прошу 

всіх: читайте Біблію, читайте і розумійте, не перекручуйте Слів Його, тоді не будете 

не божественними, бо багато хто  засоромиться діл рук своїх, тобто видань, обрань 

і т.ін. 

 Господи, допоможи всім пізнати путь Твою. Амінь! 
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