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Нова  правдива  дорога  до  життя 

 

 

 

Хто має розум, нехай розуміє! 

Бо ось, у ті дні й у той самий час, коли Я 

поверну полон Іуди і Єрусалима, Я зберу всі 

народи, і приведу їх у долину Іосафата, і там 

учиню над ними суд за народ Мій і за спадщину 

Мою, Ізраїля, який вони розсіяли між народами, 

і землю Мою розділили (Іоїля 3: 1-2) 

 

Ми живемо саме в ті дні, коли здійснюються Божі визначення наперед, котрі 

Він визначив і через Своїх рабів ‒ пророків ‒ у Книгу записав. Нам же, які 

досягнули цих останніх днів і читаємо цю святу книгу, розуміти її дарував. Ми, 

християни, читаючи книгу священних Писань ‒ Біблію, розуміємо, що пророк 

Божий Іоїль багато написав про цей час. По-перше, виливається Дух Божий на 

служителів Божих; по-друге, світила небесні гаснуть і не дають від себе світла; по-

третє, Бог збирає всі народи в долину Іосафата. Коротке пояснення цього: 

«виливається Дух Святий» значить: світова євангелізація чи шукання Бога; ніколи 

ще не було стільки різнорідних сект, як у цей час. І всі такі секти шукають Бога, і 

все це повинно бути. Написано: «Багато прийде під іменем моїм і будуть говорити: 

«Я ‒ Христос». Ознаки злиття Духа Святого на тому, хто намагається виконати 

Його Святий закон (десять заповідей Божих) (псалом 110: 10; Ісая 56: 1-7; 58: 12-

14; Єремія 17: 12-27; Єзекиїль 36: 23-28; Матфея 5: 17; Марка 10: 17-19; Луки 10: 

25-28; Іоана 14: 15; Якова 2: 8-13; 1-е Іоана 2: 3-6; Римлянам 3: 31; 7: 7; 1-е 

Коринтянам 7: 19; Одкровення 14: 12; 22: 14-15). 

Світила небесні (духовні), що керують, управляють народами, країнами, 

видають закони, навчають і всі інші люди, які попереду йдуть і вказують шлях 

іншим, по-пророчому називаються світилами. Сьогодні всі ці світила гаснуть, 

можна сказати, що і зовсім згасли. Сьогодні весь цей світ (устрій) знаходиться у 

пітьмі, тому що не люблять один одного. Сьогодні Бог збирає всі народи в долину 

Іосафата для суду, щоби посоромити мудрість мудреців. Ми бачимо, що в Женеві 

зібралися 53 держави і хочуть зробити мир для всього світу. Хоча ті 53 держави 

сидять за одним столом і язиком говорять про мир для усього світу, але в думках 

їхніх і в серцях їхніх зовсім інше; вони хочуть надурити один одного, вони хочуть 

виторгувати побільше один в одного, вони хочуть тримати в ярмі поневолені 

народи. Тому ми, християни, знаємо через віру в Ісуса Христа, що такі чоловіки 

миру не зроблять.  «Бо коли говоритимуть: «мир i безпека»‚ тодi несподiвано 

прийде на них погибель, подiбно як біль тієї, що носить в утробi, i не уникнуть» (1-

е Солунян 5: 3). А цей час уже наближається, бо стараються робити на папері 

Європейські сполучені штати. Майте на увазі, що тільки на папері. Але загляньте в 

дух народів, які живуть у всіх державах. І зрозумієте, чим вони дихають. Дихає ж 

народ злобою і люттю проти укріплених міст і високих башт. «Міста укріплені і 

високі башти» означають: «високу владу». Ясно нам написав пророк Іоїль у 2-й 



главі 2-13 віршах, де говорить: «[…] як ранкова зоря, поширюється по горах народ 

численний і сильний, якого не бувало від віку і після того не буде у роди родів». Це 

значить: трудящі маси зашуміли у всіх царствах, бажаючи поглинути всіх 

гнобителів, капіталістів. 

Цей день називається великий день і вельми страшний. Хто витримає його? 

Пророк Ісая дає відповідь: «Той, хто ходить у правді і говорить істину; хто нехтує 

користь від утиску, утримує руки свої від хабарів, затикає вуха свої, щоб не чути 

про кровопролиття, і закриває очі свої, щоб не бачити зла; той буде жити на 

висотах; притулок його — неприступні скелі; хліб буде даний йому; вода у нього 

не висохне» (Ісая 33: 15-16). 

Народи не заспокояться доти, доки вони не дізнаються, що вони самі по собі 

– ніщо. А сьогодні як раз той час: вигадає хто з людей який закон, почнуть 

застосовувати в житті, і все виявляється глупотою. Ганьбиться і той, хто такий 

закон вигадав. Знову знаходиться інший мудрець, котрий вигадує інший закон, 

нібито кращий від того, який не витримав перевірки життям. З радістю 

випробовують закон у житті, і знову в дії він виявляється непридатним і т.д., як, 

наприклад, закони Доуса і Юнга та багатьох інших. Ось тут і здійснюється 

написане: «Погублю мудрість мудреців і розум розумних відкину». Тоді 

продиктує закон знехтуваний і всіма будівничими відкинутий Христос Ісус, 

істинний Бог наш, Котрий у нас, і ми в Ньому. І всі приймуть цей закон, бо закон 

цей досконалий, заснований на істині і правоті, і на любові, а яка душа не послухає 

цього закону, ‒ винищиться. Закон цей не вчить воювати, губити і розоряти, а 

навчає жити в спокої, мирі, згоді, та любові, і Бога Якова прославляти. І тут 

здійсниться написане:  «Потім сядуть судді і відберуть у нього владу губити і 

знищувати до кінця.  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 (Даниїла 7: 26-27). Настане і настав уже новий 

світ (устрій, ера, порядок), де не буде гнобителя, ні огудника, ні кривдника, і потече 

суд, як вода. Цар буде царювати по правді, і князі будуть правити згідно з законом. 

Сатана, що тепер царює, у всі сторони кидається, хоче втриматися при владі, але не 

втримається ‒ прийшов кінець його, буде він зв’язаний на тисячу років. А ми 

будемо царювати з Христом на землі тисячу років. 

Все-таки багато людей  цього не зрозуміють, доки не настане завершальний 

бій Армагедона. А це буде так, як було в день пророка і судді Гедеона (Книга суддів 

7: 9-25). До цього я додам місце, де сказано: дві частини людей будуть винищені. 

Як же вони будуть знищені? Ми, християни, бачимо, що дві частини людей на землі 

сьогодні особливо ворогують один проти одного (це труд і капітал, підлеглий і 

володар). Але як одна частина, так і друга дороги правди не знає, бо учення Христа 

Ісуса не приймають, а не приймають тому, що не знають. А не знають тому, що не 

чули. А не чули тому, що не було посланих. А не було посланих тому, що треба 

було пройти часам язичницьких звірячих царств. Термін таким закінчився в 1914 

році. З 1914 року цей світ (устрій, порядок, системи управлінь) почав хворіти і вже 

не видужає, помре і не буде його. Хоч і знаходяться лікарі, котрі лікують його, але 

це все даремна праця; всі ті лікарі  немічні, і ліки їхні зіпсовані і ні до чого 

життєвого непридатні, тільки наближають смерть. 



Цей День ‒ день спокус, випробувань, день виявлення всього. Тому ми часто 

намагаємося нагадати всім, тим більше начальникам, наставникам, священикам, 

проповідникам, учителям і професіоналам різнорідним: досліджуйте ваші діла, 

ваші шляхи, ваші помисли і ви зрозумієте, що вони не правдиві. Подумайте, що 

прийшов день воздаянь, кожному воздається за ділами його. Що ти приготував 

кому, те буде тобі самому. Подивіться: який шум народів на горах (тобто в усіх 

землях). Є написано, що не буде притулку пастирям і спасіння вождям стада. А 

написане своєчасно здійснюється. Написано також, що буде великий землетрус 

(тобто революція), якого не бувало відтоді, як люди на землі. Такий землетрус! 

Такий великий. Бог через нас попереджує вас: зупиніться на ваших дорогах, 

розсудіть і покайтеся, тобто перестаньте робити зло і навчіться робити добро, 

оголосіть піст такий, який установив Сам Бог. «Ось піст, що Я обрав: зніми кайдани 

неправди, розв’яжи пута ярма, і пригноблених відпусти на волю, і розірви усяке 

ярмо; розділи з голодним хліб твій, і подорожніх бідних уведи у дім; коли побачиш 

нагого, вдягни його, і від єдинокровного твого не ховайся. Тоді відкриється, як 

зоря, світло твоє, і зцілення твоє швидко проросте, і правда твоя піде перед тобою, 

і слава Господня буде супроводжувати тебе» (Ісая 58: 6-8). Був час переступати 

закон, вчиняти безлад. А тепер настав час умерти для діл беззаконних і безплідних 

і воскреснути для діл життєвих і корисних. У той час, коли Господь збирає всі 

народи в долину Іосафата, Він судиться зі своїм народом, котрому хоче дати Своє 

право, тобто Царство на землі. Написано: всім нам необхідно постати на суд перед 

Христом. І оскільки Бог є Дух, Дух же Божий пробував у багатьох душах, а тим 

більше в єдинородному Синові Його, а нашому Господі і спасителеві Ісусі Христі, 

то ми, віруючи в Сина Його, беремо приклад від Нього, бажаючи характером 

уподібнитися Йому. Отож, кожен із нас християн сам себе судить (1-е Кор. 11: 31-

32). Коли ж Господь погубить мудрість мудреців, і розуму у розумних не стане, 

тоді Він дасть владу знехтуваному і всіма будівничими відкинутому, тобто Синові 

Своєму, Котрий у нас, і ми в Ньому. Хто має очі, щоби бачити, той бачить, що це 

все вже стається сьогодні. 

Мені хочеться поговорити ще про те, що Бог сказав: дві частини будуть 

знищені на землі, вимруть, а третя залишиться на ній. Потрібно дивитися тепер, що 

робиться на землі. Дійсно, що дві частини винищуються, бо труд обурюється на 

капітал, а капітал озброюється проти труда. Капіталісти всього світу озброюються 

з голови до ніг усілякою зброєю проти трудящих, і та сама зброя погубить того, хто 

її вигадав. Борються і б’ються всі за владу, бо люблять владарювати над ким-

небудь, але над собою ніякої влади з цих двох частин ніхто не визнає. Третя ж 

частина з тих і інших, котру Господь обіцяв залишити на землі, дивиться на те все, 

роздумує, розглядає план Божий і пізнає, що зла злом не переможеш; а зло треба 

перемагати добром. Це є істинно і правдиво, так нам показав Собою наш Господь і 

Спаситель Ісус Христос. Мало того, що ця третя частина роздумує і розглядає план 

Божий, вона ще трубить у трубу і попереджає ті дві частини, щоби вони 

опам’яталися, зупинилися і розміркували, і зрозуміли, що затіяли вони не добре 

діло, а тільки згубу для себе. В тих двох частинах народ нерозсудливий: слухають 

усякого глашатая, ідуть за тим, хто тільки що обіцяє, тим більше за тим, хто обіцяє 

владу. Ця ж третя частина, яку складаємо ми, що віруємо в Христа Ісуса і надіємося, 



що все, сказане в плані Божому, здійсниться, знаючи твердо, що Господь утверджує 

слова рабів Своїх; попереджуємо всіх без винятку: облиште слухати різних 

пройдисвітів, що заманюють і спокушають неутверджені душі і ведуть на очевидну 

загибель недосвідчений народ. Ця ж третя частина відкриє всяку несправедливість 

на землі, і тоді вийде те, що сталося в день Гедеона (7: 22): винищували один одного 

в своєму стані. Сьогодні ще деякі вірять своїм вождям у всьому, але в подальшому, 

коли так не здійсниться, як припускають вожді народні, ‒ на землі станеться 

цілковитий хаос і безвір’я, і будуть покарані всі вожді народні, тим більше ті, які 

обіцяють царство на небі. 

Тому ми нагадуємо всім тим, хто все заглядає на небо і не бачить, що 

робиться на землі: подивіться краще на землю, яка скрізь несправедливість 

твориться, яке лицемірство, обман, пиятика, безчинство, блуд, гноблення і тим 

більше в підростаючому поколінні, і зрозумійте, що з цього станеться згодом? І 

коли ви це зрозумієте, то перестанете заглядати на небо, а будете будувати Царство 

Боже на землі. Написано: «Прийде син людський, чи знайде віру на землі?» 

Істинно, немає віри тепер на землі. На закінчення ми всіх просимо, тим більше тих, 

хто себе називає віруючим: випробуйте себе ‒ чи в вірі ви, тому що без віри Богу 

догодити неможливо. «Вiра ж є здiйснення очiкуваного i впевненiсть у 

невидимому» (Євр. 11: 1). Вірою Закон утверджується. «[…] Покажіть у вашій вірі 

чесноту, в чесноті розсудливість, у розсудливості стриманість, у стриманості 

терпіння, в терпінні благочестя, в благочесті братолюбство, в братолюбстві любов» 

(2 Петр 1: 5-7). Це є Бог.  
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