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Нова  правдива  дорога  до  життя 

 
 

 

Хто читає, нехай розуміє!! 

 

І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли 

перед Богом, і книги розкриті були, й інша книга 

розкрита, яка є книга життя; і судимі були мертві за 

написаним у книгах, згідно з ділами своїми (Одкр 

20,12) 

 

Любі читачі, настав час відкритися всім ділам тих людей, що прагнули і до 

сьогодні намагаються встановити правильне життя на землі, але без істинного Бога, 

тобто Ісуса Христа. Добре, чи погано робили і роблять люди, Бог всі їхні діла 

приведе на суд  і вже привів. Настав день Господній, але це день пітьми і мороку, 

«[…] і немає у ньому сяйва» (Ам 5,20). Коротке пояснення: діла випробовуються 

не тих людей, що з ранку до вечора зайняті працею, але тих чоловіків, що видають 

закони, керують народами, судять, учать, випускають різні книги, журнали, газети, 

брошури і різноманітні видання , включно з усіма сектанськими провідниками і зі 

мною разом, як останнім і всіма будівничими відкинутим. Оцих-то людей справи 

Цей День випробує, чиє діло встоїть, той отримає нагороду; а у кого діло згорить, 

той зазнає шкоди, втім сам може спастися, але так, ніби з вогню (Див.: 1 Кор. 3,12-

15). 

     Багато хто говорить мені, а деякі пишуть листи, що мене ніхто не уповноважував 

на те, щоб я звертався із закликом до всіх, аби виправили свої путі. То я скажу 

правду в Господі, що надала повноваження мені на цю справу Любов Христа Ісуса, 

Спасителя мого, і я це діло, безцінне для мене і тих, хто любить Правду-Бога, роблю 

з любові і зі страхом Божим. Горе мені, коли я не роблю цю справу. 

Я і в цьому номері 12 до всіх, хто любить життя (а життя є Світлом світу), 

звертаюся з моїм щирим і нелицемірним проханням: зупиніться на шляхах ваших, 

поміркуйте про діла ваші, то ви самі зрозумієте і побачите, що ваші дороги і справи 

нежиттєві і неправильні, виправте їх, поки ще є хоч трохи часу, бо його не буде. 

Гнів Божий запалає скоро (Див.: Пс 2,12). Пишу я і прошу всіх, поготів правителів 

і вчителів православної церкви, зупиніть ваш обман, нісенітницю, туман, облуду і 

всю різнорідну пітьму, нічим необґрунтовану, зокрема, -  оновлення ікон. Тепер 

уже мертві воскресають і ясно бачать ваш такий мерзенний і підлий  обман, за який 

ви отримаєте належну заплату. Я прошу вас: оновіть ви ваш тілесний образ, оновіть 

ви ваше серце і ваші думки, перестаньте обманювати й обплутувати темний народ, 

перестаньте гнати на небо після смерті і за гроші, а візьміться навчати народ жити 

справедливо, свято, чесно, покірно, з усяким послухом, згідно із Заповідями 

Божими і вченням Христа Ісуса і Його святих Апостолів, тут, на землі. Бо небо, ‒ 



небо Господу, а землю Він дав синам людським на віки (Див.: Пс 113,24; Єр 25,5). 

Бог утворив землю для проживання (Див.: Іс 45,18). А служителі православної 

церкви звикли обманювати й обплутувати народ, не боячись Бога, чи не соромно 

вам? Яка ваша совість, що чините такі брудні справи без страху Божого і не 

соромлячись людей? Де ви сховаєтеся під час гніву Божого і народного, хіба ви не 

пам’ятаєте, що робилося в Росії?  

Погляньте: що діється в народі? Мало того, що батьки плачуть від дітей за 

різкі слова і побої, але вже вбивають на смерть діти батьків, наприклад: у селі 

Шепель син убив батька, і суд присудив лише три роки покарання тюрмою для 

сина-вбивці. То тепер у сімействах під час сварок і бійок тільки й чути : « Вб’ю тебе 

і тільки три роки відсиджу». А ось інший випадок у селі Забороль: син відрубав  

батькові голову. Важко перелічити всіх підлих, злих, лукавих і беззаконних учинків 

і прикладів як із боку дітей, так і з боку батьків та інших. Але пастирі і вчителі 

церков зайняті лишень тим, як би отримати зиск і відповідно до форми обряд 

здійснити. Почну від хрещення дітей маленьких православних, бо і я був багато 

разів хресним батьком (тобто кумом) і жодного разу не чув, аби священик 

напучував як виховувати дітей, а чув  слова: «дунь», «плюнь», «гроші дай» і «йди».   

От уся настанова при хрещенні. Сповідь: накриє священик і тихенько спитає, чим 

ти грішний, і прощається: «Розгрішається в ім’я отця і сина, і святого духа. Іди в 

світ і не гріши». А якщо мирянин вилаяв чи набив батьків, чи яких-небудь інших 

гріхів допустився, ‒ то положи 40 поклонів і купи, постав кілька свічок і провина 

твоя загладжена. Коли шлюби здійснюють, хлопцеві чи дівчині, які бажають 

побратися, із 15 реальних років за гроші роблять 18 років, повчання таке: вінці на 

голови наклали, руки зв’язав, навколо столу як сліпців обвів, гроші забрав і пішов. 

Святкові Служби Божі: вбирання священичого одягу встановленої форми, 

артистичні виступи з постійно завченими словами «Тобі Господи» і «Мені 

Господи» та іншими, що їх повторюєте 1600 років. От і вся наука православних. 

Бог Господь Ісус Христос і Його святі Апостоли таких прикладів і таких 

обрядів і вчень ніде і нікому не залишили. Амінь. 

Всі перераховані і не перераховані приклади, обряди і напучування противні 

волі Божій. Такі вигадав сатана-антихрист - чоловік звір, лжепрок, і багато людей 

прийняли їх за святість і праведність, і божество. Прошу всіх: подумайте над цим 

добре з увагою, тоді ви скажете: «Так, Правда Свята є те, що мені Господь зі Своєї 

милості відкрив, Йому слава во віки істинно». 

Я звертаюся до всіх народних провідників, передових, головних, ватажків, 

законодавців, законовиконавців, укладачів, складачів (авторів) і всіх читачів малих 

і великих: досліджуйте себе уважно і досліджуйте ваші діла, і всі вони виявляться 

легші від порожнечі, бо вони злі, не життєві і згорять. 

Ваші діла, діла батьків ваших і батьків батьків ваших, тобто книги - розкриті, 

і інша Книга Життя розкрита. Після прочитання Книги Життя і зрозуміння її ваші 



книги виявилися порожніми, нежиттєвими і ні до чого доброго непридатними, 

тільки для вогню. 

Але для того, щоб разом зі своєю справою не згоріти, є спосіб: прочитай 

уважно Книгу Життя, віруй, що її написали Богом натхненні мужі, усвідом свою 

провину, що ти, творячи твої діла, не дивився у Книгу Життя, а якщо іноді і 

заглядав, то зі зневагою і для особистої користі чи слави. Якщо ти це зробиш, то 

справа твоя згорить, але сам спасешся, ніби з вогню. Істинно. 

Особливе прохання і порада до всіх так званих віруючих чи євангельських 

християн, понад те до керівного духовенства, чи як вони себе самі називають ‒ до 

єпископів: досліджуйте уважно себе, ваші повчання і діла, і передивіться уважно 

Книгу Життя і ви виявите, що ви і ваші справи не життєві. По-перше, ви знайдете, 

що ви не від Бога народжені, а один від одного, тобто людина від людини; по-друге, 

вас ніхто не відлучав від церков, по-третє, ви за ім’я Христа Ісуса не страждали, а 

якщо хто з вас і страждав, то через свій нерозум і через марнославство. І тому ви 

мертві, не бачите, що робиться на землі, не стараєтеся жити на землі і зберігати 

істини, підтримуєте різні вигадки, надієтеся на матеріальні начала, не хочете 

трудитися своїми руками і слугувати прикладом, любите лише командувати і 

повчати. А самі вчитися не бажаєте, тому що думаєте, що ви все знаєте, даремно 

гніваєтеся на тих, хто хоче вказати вам правдиву дорогу, одним словом, вийшли ви 

не за Писанням, а вийшли ви в передостанні дні для спокуси і зведення вибранців 

Божих і неутверджених, що  і повинно бути. Я пишу і знаю вашу впертість, що ви 

не навернетеся, але знайте, що вам було сказано, щоб ви не нарікали на Бога. Все-

таки я прошу вас і не Богохульствую (як ви говорите): не думайте летіти на небо, а 

навчіться жити на землі. Позаяк небо ‒ Господу. Але так ви говорите, не розуміючи 

Писань. Порада: зробіться учнями, а не вчителями, я знаю і бачу, що ви Книгу 

Життя читаєте і, здається, нібито не розлучаєтеся з нею, але читаєте не для того, 

щоб навчитися, впокоритися, оновитися і приниженням хвалитися, а читаєте 

лишень із тим наміром, аби гордитися, бундючитися і з темрявою битися, це не 

відповідає вченню Христа. Прошу вас: роздягніть себе й одягніться у Христа, то, 

можливо, спасетеся. Ще трошки є для вас часу, покайтеся, усвідомте перед Богом 

свою провину, то, може, вам Бог простить. 

Бог один, і вчення Його одне, і Бог є Світло, і немає в Ньому темряви. Бог 

хоче відкрити Світло людям, а ви  закрити хочете. Мої листи наказуєте не читати, 

а палити, але листи мої вас палять. Ви вважаєте, що робите краще, але це буде для 

вас гірше, буде вам сором і ганьба перед усіма. 

На завершення я хочу нагадати всім, хто співчуває і прагне до життя вічного, 

до життя довговічного: розважте над собою, що зробили ви в ці короткі дні вашого 

життя, яка від ваших діл залишиться пам’ять, чи ви хочете зазнати такого, ніби вас 

і не бувало? О, я не раджу вам. А раджу зробити хоч трохи для вічної пам’яті чи 

життя, наприклад: розбійник, який увірував на хресті, залишився живий для вічної 

пам’яті; Фінеєс, що з ревності до Божого Закону вбив списом перелюбників, 



залишився у вічній пам’яті; Раав, блудниця, яка приховала і відпустила посланих, 

залишилася у вічній пам’яті (Див.: Іс.Нав 6,24). Неможливо перелічити всіх, хто 

зробив хоч трохи добрих справ і залишився у вічній пам’яті. Тож пробудіться всі, 

хто бажає жити, для вчинення Суду Правди і Миру на землі, бо час настав. Не 

надіймося ні на кого, а візьмімся всі за спільну працю, хто, де, як і чим може, 

покиньте войовничі думки, тому що сказано: «Хто взяв меч, від меча і загине». Зла 

злом не переможемо, а зробимо це Правдою і Судом: правого виправдаймо, а 

винного покараймо відповідно до провини, без покарань не залишаймо, тоді буде 

страх на землі. У теперішніх судах заведено давати клятви, де мовиться, що дам 

звіт перед Богом на страшному суді, і суддя читає, що за фальшиві покази винний 

карається тюрмою до 6 років, і тут же свідки двох сторін дають клятву, і суддя не 

звертає уваги, що одна зі сторін обов’язково дає брехливу клятву, і 

клятвопорушники залишаються не покарані, і страху Божого немає на землі. 

Злодіяння поширюються за злодіяннями, тому велика скорбота праведним душам. 

Судді, пастирі і вчителі різні ‒ всі говорять, що праведний суд Божий буде, а самі 

не хочуть праведно судити, а так лише, щоб швидше час відбути. А в законі 

сказано: «Доки будете судити неправедно і догоджати грішникам?» (Пс 81,2, див.: 

81,1-8). «Блаженні ті, хто чинить правосуддя і дотримується справедливости» (Пс 

105,3). 

 В усіх країнах, у всі часи все життя залежить від суду і правди. Дайте ж суд 

і правду на землі, оскільки Правда-Суд є Бог. Любіть, судді землі, Правду-Суд, то 

буде порядок і життя на землі, а у вас тільки на папері міцні закони. О, я прошу вас, 

подумайте над цим, позаяк незабаром суд повернеться до правди і за ним підуть усі 

праві серцем, тоді буде велике горе неправедним суддям. Дайте ж праведний суд, 

чесну працю всім, тоді вам не треба буде ламати голови над законами про вибори 

та над іншими неправдоподібними вигадками, тоді країна наша розквітне, як сад, і 

ще раз наголошую: дайте праведний суд усім без привілеїв, поки можна, бо скоро 

часу не буде. 

Слухайте, всі церкви, настав уже час, коли з вас усіх зробиться тільки дві 

церкви: правильна і неправильна. Вибирайте, до якої вам увійти, поки є ще час, 

тому що скоро двері зачиняться, і будете стукати. Нагадую вам, аби не спізнитися. 

Уже виходить закон від Сіону і Слово Господнє з Єрусалиму. Бадьоріться, 

приймайте Слово Боже і виконуйте, земля наповнюється віданням, ті, хто спить у 

поросі, пробуджуються, мертві воскресають і співають, пагорби опоясуються 

радістю, дощ напоює долини, гори хитаються і падають, долини розпадаються, 

народи тремтять, море шумить і вирує, трясеться небо і земля, бо Господь іде 

судити землю. Він буде судити народи по правді: як вони судили, так Він буде 

судити їх, за ділами їхніми воздасть їм і вже воздає. 

Друзі, не відкладаймо на потім, візьмімо Бога-Любов, Бога-Мир, Бога-

Правду і Суд, зробімо ювілей, простімо борги одне одному, не згадуймо старого і 

будуймо все нове, ба більше: кожен турбуйся, щоб сам себе очистити й оновити 



своє серце та дух, тоді і все буде нове, добре і благословенне. Це моє хотіння і 

бажання, і постійна молитва до Бога життя мого. Нехай благословить Господь ці 

слова, щоб із них вийшли добрі діла. Нехай устрашаться грішники на землі, які 

спотворюють Його Слова. Нехай установиться Цар Правда-Мир-Суд-Любов на 

землі знову. Нехай возликують усі праведні і ті, хто любить правду, і віддадуть 

Богові славу. Нехай чутна буде в усіх місцях  хвала Богові: «Прославляйте Господа, 

бо Він благий, бо повіки милість Його» і далі (Пс 135,1). Амінь. 
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