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Нова  правдива  дорога  до  життя 

 
 

Хто читає, нехай розуміє! Не захистить царя (правителя - С.Б.) 

велике військо його, і велетня не спасе велика 

сила його (Пс 32,16) 

 

 

Ніколи ще з таким поспіхом народи не готувалися до війни, як цими днями 

нашого життя. Ніколи ще не говорили так багато про всезагальний міжнародний 

мир, як сьогодні. Вожді народні думають, що язиком зроблять мир. Це велика 

помилка так думати. Мир треба робити на ділі, а не на словах тільки. Провідники 

народні не зважають на колишнє, тому не знають і майбутнього. Ми, християни, в 

ім’я Христа Ісуса попереджаємо всіх лідерів народних і правителів: озирніться 

назад, що було. Яка була Росія велика, сильна, всім узагалі багата, яка величезна 

була кількість війська! Де все це поділося? З шумом загинуло! Значить, не 

врятувався цар великим військом? Тому слово Боже виправдано. І той, хто читає і 

виконує слово Боже, той і знає, що всьому цьому визначено бути Вічним 

Всемогутнім Царем царів. 

Той, хто не читає Біблії, той і не знає, і знати не може майбутнього, що 

визначено Богом. А все, що визначено, те в Біблії записано, щоб виявився Бог у 

Своєму слові вірним (див.: Пс 32,4). Написано: «Бо Господь Бог нічого не робить, 

не відкривши Своєї таємниці рабам Своїм, пророкам» (Ам 3,7). Істинно, Бог мені 

відкрив таємницю, що буде велика переміна в світі; відкриття мені було в 1911 році 

19 і 20 жовтня. Відтоді у мене постійний потяг до читання Святого Письма (Біблії). 

Дійсно, коли людина читає роздумуючи, вірить, то і розуміє. Так і написано: багато 

прочитає її (Біблію), і помножиться відання (знання). 

Сатана, чи противник волі Божої, знав намір Божий, бо він був вищим 

ангелом Божим. Він знав, що останніми днями багато людей почнуть читати 

Біблію, тому послав безліч різнорідних слуг своїх із Біблією, щоб звабити, якщо 

можливо, і вибраних Божих. Христос Ісус, істинний Бог наш, попереджуючи учнів 

Своїх, сказав: «[…] бережіться, щоб ніхто не спокусив вас, бо багато хто прийде 

під іменем Моїм і говоритиме, що це Я; і багатьох спокусять» (Мк 13,5-6). Так воно 

нині і є: з’явилася сила різноманітних лжехристів, лжепророків і лжевчителів, що 

проповідують Царство Боже на небі, кажучи, що Закону Божого дотримуватися не 

потрібно, внушаючи всім, хто їх слухає, що скоро Господь Ісус забере їх на небо, а 

земля з іншими людьми згорить. Невдовзі їхня брехня відкриється перед усіма 

правдивими віруючими. На підтвердження цього наведу декілька місць зі Святого 

Письма: «Не кожен, хто говорить Мені: «Господи! Господи!» — увійде в Царство 

Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Багато хто скаже Мені 

того дня: «Господи! Господи! Чи не Твоїм ім’ям ми пророкували, і чи не Твоїм 



ім’ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім’ям багато чудес творили?» І тоді скажу їм: «Я 

ніколи не знав вас, відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня» (Мф 7,21-23). «Чому 

ж ви Мене кличете: «Господи! Господи!» — а не робите того, що Я кажу? Всякий, 

хто приходить до Мене та слухає слова Мої і виконує їх, — скажу вам, до кого 

подібний ...» (Лк 6,46-47). 

«Якщо любите Мене, то дотримуйтеся Моїх заповідей» (Ін 14,15). «Будьте ж 

виконавцями слова, а не тiльки слухачами, якi самих себе обманюють» (Як 1:22). 

«Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо з того, коли любимо Бога і дотримуємося 

заповідей Його. Бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповідей Його, і 

заповіді Його не тяжкі» (1 Ін 5,2-3). «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 2,4-5). Тому що не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону 

виправдані будуть (див.: Рим 13). «Обрізання ‒ ніщо, і необрізання ‒ ніщо, але все 

– в дотриманні заповідей Божих» (1 Кор 7,19). «[…] бажаючи бути 

законовчителями, але не розумiють нi того, про що говорять, нi того, що 

стверджують. А ми знаємо, що закон добрий, якщо хто законно вживає його» (1 

Тим 1,7-8). «І розлютився дракон на жону, і пішов, щоб вступити в бій з іншими з 

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

Ісус Христос святив дні суботні і навчав: «І прийшов у Назарет, де був вихований, 

і увійшов, за звичаєм Своїм, в день суботній у синагогу і став, щоб читати» (Лк 

4,16). «І прийшов у Капернаум, місто галилейське, і навчав їх по суботах» (Лк 4,31). 

Апостоли, а найбільше від усіх Павло навчав по суботах (Діян 13,42-44; 17,2; 18,4). 

Можна було б ще багато місць процитувати про те, що необхідно 

дотримуватися заповідей Божих, та думаю, що і цих достатньо буде, щоб зрозуміти: 

хто любить Бога, той повинен дотримуватися Його закону ‒ Десяти Заповідей 

Божих. І хто любить Бога, тому дано знання від Нього, тобто: хто любить Бога, той 

розуміє слова пророків і знає (бачить) час виконання їх. 

І сьогодні настав час виконання всього, сказаного через пророків, Ісуса 

Христа і Його святих Апостолів. Одним словом, настав День Господній, День 

помсти і відплати, День пітьми і мороку, День труби і військового крику проти 

укріплених міст і високих веж, тобто проти сильних царств і високої влади. 

Справді, такого шуму народного, такого повстання народного, таких бунтів, 

революцій, обурення, ненависті, непослуху, кровопролить, несправедливості в 

судах, обманів під час купівлі і продажу, податків, насилля, знущань, банкрутств, 

гонитв за наживою, злодійства, грабежів і такого іншого історія не пам’ятає. З 

усього цього видно, що добіг кінця світ цей, тобто системи управління , світовий 

устрій , порядки й установи ці. 

Настала пора будувати нове, добре справедливе, єдине загальнолюдське, 

життєве, законне, засвідчене і кров’ю Христа Ісуса окроплене, і Духом Святим 

запечатане, і нами християнами, Його служителями, проповідуване - Царство Бога 

і Його Христа на землі. Це Царство вічне. До цього Царства можуть вступати всі, 

без різниці на стать, вік, націю, привілеї, віру, релігію, класи, ранги, партії і т.ін. 

Потрібне лишень одне: прийти до Нього, тобто навчитися від Нього й уподібнитися 

Йому, і виконувати волю Його, полюбити Його й одне одного, як Він заповідав. 



Любов Христа сильніша, міцніша і дорожча за всі кордони, окопи, фортеці, 

аероплани найрізноманітніших типів і фірм, різнорідні задушливі гази, 

різнокаліберні рушниці, гармати, самостріли, бомби, гранати і всякі вибухові 

смертоносні речовини. Любов Божа сильніша від усіх найновіших конструкцій 

підводних човнів і всього, що лише людина світу цього навигадувала. Всіма цими 

вигадками люди світу цього (чи віку цього) себе самих погублять. Пам’яті про них 

не залишиться жодної, як і про тих, що були перед потопом. Знайте, що перед 

потопом були люди хитрі теж. 

Чому мало вчених людей вірить Святому Письму? Тому що багато 

нерозсудливих людей взялося читати Святе Письмо і на свій лад перекручено 

тлумачити, викривили дорогу Господню. Написано: мудрі зрозуміють. А мудрий 

той, хто вірить Святому Письму, всебічно роздумує про нього і зберігає Заповіді 

Божі, та на додачу дивиться і бачить, що твориться на землі в народах. Ще тому, 

що багато з’явилося лжевчителів у світі, які не розуміють Слова Божі, заглядають 

усе на небо і збираються ось-ось відлетіти туди. Наприклад, написано, що, коли 

прийде Утішитель Дух Святий, то засвідчить світові про правду, що Ісус Христос 

пішов до Отця Свого і більше не побачать Його. А ці проповідники заглядають на 

небо і хочуть бачити Його. Ясні докази є в Святому Письмі (Ін 1,18). Бога не бачив 

ніхто ніколи. Єдинородний Син, сущий у лоні Отця, Він явив. Апостол Павло 

говорить: «єдиний, Який має безсмертя i живе у неприступному свiтлi, Якого нiхто 

з людей не бачив i бачити не може […]» (1 Тим 6,16). На мою думку, цих цитат 

достатньо, щоб віруючому вірити Слову Божому. 

Ясно написав Святий Іоан: «Бога нiхто нiколи не бачив. Якщо ми любимо 

один одного, то Бог у нас перебуває, i довершена Його любов є в нас. Що ми 

перебуваємо в Hьому i Вiн у нас, пiзнаємо з того, що Вiн дав нам вiд Духа Свого. I 

ми бачили i свiдчимо, що Отець послав Сина Спасителем свiту. Хто сповiдує, що 

Iсус є Син Божий, в тому перебуває Бог i вiн у Бозi. I ми пiзнали любов, що має до 

нас Бог, i увiрували в неї. Бог є любов, i хто перебуває в любовi, перебуває в Бозi i 

Бог у ньому» (1 Ін 4,12-16).   

Є ще одне важливе місце в Святому Письмі, через яке численні секти 

допускаються помилки, тому що не розуміють. Йдеться про уривок з Євангелія від 

Іоана: «Нехай не тривожиться серце ваше; віруйте в Бога і в Мене віруйте. В домі 

Отця Мого осель багато. А якби не так, Я сказав би вам: «Я йду приготувати місце 

вам. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до Себе, щоб і ви 

були там, де Я» (Ін 14,1-4). Щоб добре розміркувати про це, по-перше, необхідно 

знати: чому Христос Ісус до учнів своїх сказав: «Нехай не тривожиться серце 

ваше?» Відповідь: тому що помітив їхнє збентеження. Чому учні Христові 

занепокоїлися? Тому що він сказав: «Діти! Недовго вже бути Мені з вами. Будете 

шукати Мене і, як Я сказав юдеям, — «Куди Я йду, ви не можете прийти», так і вам 

кажу тепер» (Ін 13,33). Ми з Писання знаємо, що учні Христові думали: настав час 

відновлення Царства Ізраїлю. Вони думали, що будуть у Його Царстві міністрами, 

що будуть сидіти по праву і по ліву сторону Його. І коли почули слово (33 вірш 13 

глави) Іоана, стривожилися, думаючи: «Не туди ми потрапили». Ось тут-то 

Христос почав утішати учнів своїх, кажучи: «Нехай не бентежиться серце ваше... – 

не думайте, що тільки в одному Мені може пробувати Отець Мій Дух Святий, а 



може пробувати і в вас багатьох, бо Він ‒ невмістимий, недослідимий, незмірний, 

безначальний, безкінечний, вічний – одним словом, Павло Святий сказав: «О, 

безодня премудрості і відання Божого». Тоді Христос висловився: «В домі Отця 

Мого осель багато …» (Ін 14,2). Ісус каже, що  не я один є оселею Отця Мого, але 

й ви, і багато інших без кінця. Я лише прийшов показати, як треба виконувати волю 

Отця Мого Небесного, і залишити вам приклад, аби ви йшли слідами Моїми. У 

Мене переміни й обману немає. Слово Моє «так». Слово Моє «ні».  Він сказав : «… 

а якщо би не так, Я сказав би вам» (Див.: Ін 14,2). Питання? Слово Господнє 

правдиве, і всі діла Його правильні. 

Тому ви, баптисти, євангелисти, адвентисти, п’ятдесятники і багато інших, 

не розумієте Писань, ні сили Божої, хибно розумієте і тлумачите Святе Письмо, 

нічого не хочете робити на землі для відновлення Царства Божого. Написано, що 

Дух Святий засвідчить світові про гріх, про правду і про суд. Написано: «Бо наша 

боротьба не проти крови i плотi, а проти начальства, проти влади, проти 

свiтоправителiв темряви вiку цього, проти духiв злоби пiднебесних» (Еф 6,12). 

Апостол Павло, даючи настанову своєму учневі Тимофію, говорить: «Проповідуй 

слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй, умовляй з усяким 

довготерпінням і напучуванням». Ось що повинні робити діти Божі, що мають Духа 

Божого: потрібно загороджувати вуста будь-якій неправді, будь-якому невігластву 

і будь-якій брехні, якої тепер особливо багато. Наприклад: тепер кричать багато 

про мир, ‒ діти Божі повинні підняти голос свій, що ті, хто волає про мир, не 

зроблять його, бо в їхніх серцях немає миру, немає любові Божої, а є любов 

диявольська ‒ це гордість, пиха і всяка несправедливість, таким немає миру, ‒ 

говорить Бог Мій (див.: Іс 57,21). Розумійте, що Бог «[…] робить нікчемними 

знамення лжепророків і виявляє безумство чарівників, мудреців проганяє назад і 

знання їхнє робить дурістю. Який утверджує слово раба Свого і здійснює 

висловлювання Своїх посланців […]» (Іс 44,25-26). Бог не сказав, що Я прийду і 

візьму вас, а сказав: «[…] «Оселюся в них‚ і ходитиму в них‚ i буду їхнiм Богом, i 

вони будуть Моїм народом. I тому вийдiть iз середовища їхнього i вiдлучіться, — 

говорить Господь, — i не доторкайтесь до нечистого, i Я прийму вас. I буду вам 

Отцем, i ви будете Моїми синами i дочками» — говорить Господь Вседержитель» 

(2 Кор 6,16-18). 

Ми просимо всіх: зрозумійте Писання і будуйте Царство Боже на землі, бо 

небо – небо Господеві, а «землю Він дав синам людським» (Пс 113,24). Блаженні 

покірні, вони успадкують землю. 
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