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Нова  правдива  дорога  до  життя 
 

 

 

 

Хто має розум, нехай розуміє! 

І багато з тих, що сплять у поросі землі 

пробудяться, одні для життя вічного, інші на 

вічну наругу і посоромлення. І розумні будуть 

сяяти, як світила на тве́рді, і ті, що навернули 

багатьох до правди, — як зірки, повіки, 

назавжди. А ти, Даниїле, приховай слова ці і 

запечатай книгу цю до останнього часу; багато 

хто прочитає її (Біблію - С.Б.), і збільшиться 

відання (знання – С.Б). (Книга пророка Даниїла 12: 

2-4) 
 

 

Сьогодні багато зі сплячих у поросі земному пробуджуються (воскресають із 

мертвих), не ті, котрі в землі (в могилах), але ті, які на поверхні землі, в земних 

храминах. Як бачив (знав) пророк Божий Єзекиїль (37: 1-15). Одні пробуджуються 

для життя вічного: це ті, що творять мир загальнолюдський, усувають усякі 

суперечки, розбрати, бійки і війну. Інші пробуджуються на вічну наругу і ганьбу: 

це ті, котрі сперечаються, зляться один на одного, б’ються, підбурюють одного на 

іншого, піднімають бунти, заколоти і готують війну. Розумні ‒ це ті, які 

дотримуються Заповідей Божих; вони сяють, як світила, якщо навертають багатьох 

до правди, а правда Його ‒ правда вічна, і закон Його ‒ істина. Книга Життя (Біблія) 

була запечатана до останнього часу, тобто до цього часу, бо треба було пройти 

часам язичницьких царств, що їм визначено бути Творцем неба і землі. Таким 

язичницьким часам термін закінчився в 1914 році; і цей світ, тобто устрій, порядок, 

управління з 1914 року смертельно захворів і вже не видужає; даремно трудяться 

різнорідні світові лікарі; ті ліки, різні їхні засоби, котрими вони лікують цей світ, 

уже зовсім зіпсовані і замість видужання наближають смерть. 

Правосудний Бог обіцяв в останні дні вилити на всяку плоть від Свого 

Святого Духа. Що сьогодні останні дні, те бачить кожна людина, яка має здоровий 

глузд. А що Господь виливає від Духа Свого Святого – то багато хто читає Біблію, 

і знання помножується. Бог устами раба Свого Осії говорить: «Бо Я милости хочу, 

а не жертви, і Боговідання більше, ніж всепалення» (Осія 6: 6). І так, як пророк 

Божий Даниїл бачив (знав), що, хто буде читати Книгу Життя (Біблію), той зрозуміє 

Бога, так воно і є. Ніколи так не читалася Біблія, як сьогодні. Багато людей її 

читають, і знання чи Богознання на землі множиться. Як сказав пророк Ісая (11: 9): 

«[…] земля буде наповнена віданням Господа, як води наповнюють море». А 

Апостол Павло говорить: «I не буде вчити кожен ближнього свого i кожен брата 

свого, кажучи: «Пiзнай Господа»; тому що всi вiд малого до великого будуть знати 

Мене» (Євреям 8: 11). Оскільки Священне Писання все Богом натхненне, то, хто 

таке читає, розуміє і виконує, на того виливається Святий Дух. А на кого 



виливається Святий Дух, той повинен від Ісуса Христа навчитися, уподібнитися 

Йому і докоряти світові; про гріх, про правду і про суд. На кому є Дух Святий, той 

називається сином людським. Написано: «Але коли прийде Син Людський, чи 

знайде віру на землі?» (Луки 18:8). Істинно: до 1914 року не було віри на землі. 

Хоча покликаних (званих) віруючих теперь є мільйони, але багато покликаних 

(званих), а мало вибраних, бо Отець, Син і Дух Святий є одно. (Дивись 1 Ів. 5:7). 

На кому є Дух Святий, той викриває світ, який не вірує у Христа. Ми, 

християни, докоряємо світові, що він не вірує у Христа. Ми, християни, свідчимо, 

що світ не побачить Христа Ісуса, Господа нашого, а зрозуміють Його. Бо Він 

з’являється не всякому народу, а тільки вибраним. Сам Господь наш Ісус Христос 

сказав: «[…] хто любить Мене, той слово Моє збереже; і Отець Мій полюбить 

його, і Ми прийдемо до Нього й оселю сотворимо у Нього» (Іоана 14: 23). 

Баптисти, адвентисти, п’ятдесятники і багато інших навчають, що їх Господь 

забере на небо; а Бог говорить: прийду до вас і вселюся в вас, і буду вашим 

Богом, а ви будете Моїм народом; буду вам Отцем, а ви будете Моїми синами 

і дочками (2 Коринф’янам 6: 16-18). Апостол Павло сказав: «Хіба не знаєте, що 

Христос у вас? Хіба ви не те, чим повинні бути». А Христос сказав: «Перебувайте 

в Мені, і Я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на 

лозі, так і ви, якщо не будете в Мені» (Євангеліє Іоана 15: 4). Значить: учення 

баптистів, адвентистів, п’ятдесятників і багатьох інших сект – обман. Дух Святий 

у нас свідчить про правду, що Ісус Христос пішов до Отця Свого і більше не 

побачать Його. А мало не всі очікують бачити Його. Бог же є світлом 

неприступним; Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може. Він з’явиться дивним 

в день той, у Святих Своїх, в нас, що віруємо в Нього і дотримуємося заповідей 

Його. (Див. 2Сол. 1:10).  

По-перше, ми, християни, звертаємося до вас, покликаних, із проханням в 

ім’я Ісуса Христа: якщо ви не вірите нам, то досліджуйте Писання. Всі ви, 

покликані, очікуєте взяття вас на небо незабаром, правду говорю в Господі: вас 

обманули, і ви самі ошукались, вас завели в блуд, і ви самі заблукали, не розуміючи 

Писань, ні сили Божої. Сказано: якщо впадуть, то невже не встають? Так, встають. 

Якщо заблукають, то невже не шукають дороги? Так, шукають. Ми просимо вас: 

шукайте і ви дорогу (шлях). А Господь наш Ісус Христос сказав: «Я є путь і істина, 

ніхто не приходить до Отця Мого, як тільки через Мене». А Він дотримувався 

заповідей Отця Свого Небесного; дотримуйтеся і ви, та на додачу досліджуйте 

пророцтва і досліджуйте себе уважно: чи ви є тим, чим ви себе називаєте? Тепер 

день спасіння, бо пророцтва здійснюються в наші дні життя і на наших очах. А 

написано: коли суди Твої здійснюються на землі, то ті, хто живе в світі, навчаються 

правді. Якщо ви не хочете зробити за моїм проханням, то зробіть за проханням 

Святого Петра ‒ він сказав: «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 Петра 1: 19-21). Якщо ви цьому повірите і будете 

досліджувати пророцтва, то запевняю вас, хто б ви не були, що будемо разом 



будувати новий світ згідно з ученням Христа Ісуса, і буде Царство Боже на землі. 

Ви дізнаєтеся, що настав великий День Господній, у котрий повинно здійснитися 

все визначене і вже здійснюється по порядку. Чому це так? Тому, що цей світ 

називається злим, лукавим і перелюбним, і все зло, все лукавство, обман, насилля, 

кровопролиття і всяка різноманітна несправедливість мають закінчити своє 

існування, і все буде записане в світову історію для того, щоби в майбутньому 

(прийдешньому) віці зло не повторювалося, бо царство світу робиться Царством 

Бога і Його Христа. Ви дізнаєтеся, що раніше, ніж настав великий і страшний День 

Господній, всі світила небесні (духовні) згасли. Христос Своїх учнів назвав 

світлом, сказав: «Ви ‒ світло світу». Багато людей себе назвали намісниками 

Христа, послідовниками Христа, святими отцями, учнями Христа і т.п., але світла 

від них немає, світло в них погасло, і ввійшли вони в повну непроглядну пітьму і 

всі, які йшли за ними. 

Ви побачите, що Господь повертає з полону народ Свій. Збирає всі народи в 

долину Йосафата, щоби здійснити над ними суд. Побачите (зрозумієте), що слабкі 

кричать: «Я ‒ сильний». Побачите, що дві частини людей на землі вже 

винищуються, вимирають, а третя частина людей переплавляється й залишається 

на ній. Побачите (дізнаєтеся), що Святим Всевишнього дана буде влада (право), і 

вони не будуть битися за владу, як б’ються ці дві частини, котрі винищуються і 

вимирають. Побачите, що святі будуть судити світ, не тільки світ, але й ангелів, і 

вже судять. Побачите, що коханці блудницю роздягають  до нага, плоть її з’їдають 

і у вогні спалюють. Побачите 24 престоли і тих, хто сидить на них ‒ 24 старці. 

Побачите (зрозумієте) великий білий престол і Того, Котрий сидить на ньому, від 

лиця Якого втікали небо і земля, і не знайшлося їм місця. Побачите (пізнаєте) 

мертвих малих і великих, що стоять перед Богом, і книги розкриті вам будуть, і 

інша книга розкрита, яка є Книга Життя (Біблія), і судимі були мертві по 

написаному в книгах, відповідно з ділами своїми. 

Ви побачите нове небо і нову землю, моря вже не буде. Зрозумієте святе місто 

Єрусалим, нове, котре сходить від Бога з неба, одним словом, зрозумієте слова 

пророків, слова їхні всім не відкриті, а тільки тим, хто боїться Його; так написано: 

«Хто та людина, що боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба обирати. Душа 

її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня — тим, що бояться 

Його, і завіт Свій відкриває їм» (Псалом 24: 12-14). 

І так у всьому: «[…] все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть 

їм, — бо в цьому є Закон і Пророки» (Матфея 7: 12). Сьогодні в усіх країнах вожді 

народні хочуть установити кращий устрій, ніж є тепер, застосовують всілякі 

системи колишніх управлінь, але нічого з того не виходить, замість кращого 

виходить гірше, а в народі росте невдоволення владою. І яка би влада не настала, 

то не зробить краще, а все гірше. Я вже вище сказав, що цього світу ніхто не 

вилікує, його схопили передсмертні судоми і він уже не видужає – помре. 

Необхідно почати будувати новий світ згідно з ученням Христа Ісуса, бо цей 

новий світ буде під управлінням Христа Ісуса 

 

 



 і буде стояти 1000 років. Для цього потрібно визнати свою провину, хто би 

ти, людино, не була, чи велика, чи мала, чи багата, чи бідна, володар чи підлеглий, 

бо всі згрішили і позбавлені слави (мудрості) Божої. Якщо ти, людино, не можеш 

побачити своєї провини, то візьми духовне дзеркало і подивися; духовне ж 

дзеркало – це Заповіді Божі. Апостол Павло говорить: «[…] бо законом пiзнається 

гріх» (Рим. 3: 20). Що ж скажемо? Невже від закону гріх? Ні; але я не інакше пізнав 

гріх, як за посередництвом закону (7: 7). Закон покладений не для праведника, але 

для беззаконних і непокірних, нечестивих і грішників, розпусних і осквернених, 

для кривдників отця і матері, для людиновбивць і т.д. Отож, як усі согрішили, то і 

всім необхідний закон, щоби пізнати гріх. Покликані, такі як: баптисти, 

п’ятдесятники і багато інших, проповідують, що закону Божого дотримуватися не 

треба. Значить: вони лживі проповідники, про котрих Христос Ісус говорив до 

Своїх учнів: «Бережіться, щоби вас не спокусили, бо багато прийде під іменем 

Моїм і буде говорити: «Я ‒ Христос», і багатьох людей зваблять»; так підтвердив і 

апостол Павло: «Деякі, бажаючи бути законовчителями, але не розуміючи ні того, 

про що говорять, ні того, що стверджують». А ми знаємо, що закон добрий, якщо 

хто законно застосовує його (Див. 1-е Тимофію 1: 7-8). Тому ми, християни, 

просимо всіх без винятку: визнайте, що Закон Божий ‒ добрий, святий і праведний, 

(Див. Римл. 7:12) то ви побачите свої гріхи; а коли побачите свої гріхи, то будете 

каятися, і будете прощати іншим прогріхи їхні, як простив усім нам Христос. 

Отже, начальники, наставники, урядники, вчителі, керівники, проповідники і 

благовісники, ми просимо всіх: зберіться, навчіться, один з одним примиріться, 

розумом і серцем обновіться, тоді всі разом ми розсудимо, як по-новому жити 

будемо; Книга Життя нам вкаже на вчення Христа. Амінь. 
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