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Нова  правдива  дорога  до  життя 
 

Хто має розум, нехай зрозуміє! 

 

Так говорить Господь Саваоф: ось, біда 

піде від народу до народу, і великий вихор 

здійметься від країв землі (Єр 25,32) 

 

Улюблений читачу! Яка щаслива та людина, що читає вічну історію (Біблію), 

читає і розуміє прочитане. Вона вельми радіє, бо своїми очима бачить, що все, 

визначене Богом, Отцем Небесним, виконується свого часу. Наприклад: пророк 

Божий Єремія, в якому жив Бог, за 2500 років знав (бачив), що великий вихор 

здійметься від країв землі (трудящі всього світу). Від них і стається великий вихор 

(шум, революція, страйки і таке інше). Для чого ж це все робиться? Для того, щоб 

покарати несправедливих вождів народних, правителів і лжевчителів. Бог говорить 

устами пророка Ісаї: «Бо гряде день Господа Саваофа на все горде й зарозуміле і на 

все звеличене, — і воно буде принижене» (Іс 2,12). 

Уже минає майже 2000 років, як приходив Той, ким віки створені, і вказав 

нам Світло, Путь, Життя та Істину. До сьогодні багато людей себе називають тим 

самим іменем, але йдуть зовсім іншим шляхом, показують нам світло, що згасає - 

пропаще життя, а Істину замінили брехнею. Той, який і віки сотворив, показав нам 

Собою Світло, а ці, що себе називають світлом, показують нам темряву собою. 

Господь наш і Спаситель Ісус Христос Сам Собою все нам показав, а ці звані 

показують нам у різних мертвих фігурах і театрально артистично. Обурюються і 

злостяться на когось. Наприклад: у радянській Росії із православних храмів, 

католицьких костелів, єврейських синагог, німецьких кірх і татарських мечетей 

наробили театрів. Подумайте добре: чи не самі наставники і вчителі тих церков 

показали собою такий приклад? Так, саме так, вони показали самі собою. Навіщо 

ж ремствувати, озлоблюватися і протестувати? Що сіяли, те і пожинають. Які квіти, 

такі і ягоди. 

Сіяли вітер і пожинають бурю. А чи думаєте ви, правителі і вожді народні, і 

різні вчителі, що тут так не буде?  Так само буде і тут, і скрізь  по всій землі . 

Господь так сказав через пророка Аггея: «[…] ще раз, і це буде скоро, Я потрясу 

небо і землю, море і сушу, і потрясу всі народи, і прийде Бажаний усіма народами, 

і наповню дім цей славою, — говорить Господь Саваоф» (Агг 2,6-7). Бог промовляє 

через слугу Свого Ісаю: «Але не завжди буде морок там, де тепер він загуснув» (Іс 

8,22). Мало не всі чуже бачать під лісом, а свого не бачать під носом. Судите інших, 

а себе не бачите. Краще судіть себе самих, то не будете засуджені. Бог наш почав 

робити діло на землі і зробить до кінця, у Нього сили і мудрості вистачить, Він ні з 

ким не радиться. Він ‒ рада, і розум Його не дослідити. 

Всі великі теперішні досягнення, вся техніка, культура, наука і мистецтва без 

духовної моральності ні до чого не придатні. А все це тому, що люди відкинули 

Книгу Життя, вічну історію (Біблію), а начиталися різних Марксів, Дарвіних і 



подібних до них. Це можна було читати, але Біблію - не відкидати. Але врешті-

решт і це повинно бути, оскільки всі позбавлені слави Божої... і всі будуть 

помилувані : «Щоб ніхто не хвалився» (Див.: Еф 2,8-9). Також написано: що якби 

Господь не залишив нам останок, то ми б уподібнилися Содому і Гоморі (Див.: Іс 

1,9). І ще: «Але, як було у дні Ноя, так буде і в пришестя Сина Людського» (Мф 

24,37). 

Багато дотеперішніх проповідників, книгонош і різних інших, що самі не 

розуміють того, що читають, а інших навчають ‒ безліч уже ввели в оману своїми 

неправдивими вченнями, проповідуючи те, що вони і подібні до них будуть узяті 

на небо, а земля і всі, хто на ній, згорять буквальним вогнем. Скажемо, якщо, за 

їхнім ученням, небо згорнеться в сувій, а земля і все на ній згорить, то на яке ж небо 

вони будуть узяті? І якщо би це так було, то яка би потреба була учнів Христових 

питати: «Яка ознака Твого пришестя (присутності) і кінця віку (цього 

несправедливого ладу чи систем несправедливих управлінь)?» І якщо би так було, 

як учать різні проповідники, що будуть забрані на небо, то яка потреба була би 

Христові Ісусові, Господу нашому, пояснювати і попереджати учнів Своїх, кажучи: 

«Бережіться, щоб хто не спокусив вас, бо багато прийде під іменем Моїм і будуть 

говорити: «Я ‒ Христос», і багатьох спокусять»? Він би прямо сказав: «Ось, Я буду 

йти на світлих хмарах і заберу вас». 

Але саме тут і є велика Таємниця Божа! Мудрість Божа, яка відкривається 

тим, хто боїться Його, і заповіт Свій Він відкриває їм (див.: Пс 24,13; Втор 29,29; 

Пс 147,8-9). Не можна брати один вірш зі Святого Письма і хибно тлумачити по-

своєму, як це роблять проповідники різних общин, крім нашої маленької спільноти, 

яка народжувалась з 1914 року. 

Потрібно бути не покликаним, а вибраним, тому що як можна приступити до 

Нього самому собою, коли сказано: «Ніхто не може прийти до Мене, якщо не 

притягне його Отець мій Небесний» (Див.: Ів 6,44). А якщо кого покличе Отець 

Небесний, той повинен узяти розкриту книжку з руки Ангела, що стоїть на морі і 

на землі, і з’їсти її. « І взяв я книжку з руки ангела, і з’їв її; і вона в устах моїх була 

солодкою, як мед; коли ж з’їв її, то гірко стало у череві (в житті – С.Б.) моєму.  І 

сказав він мені: тобі належить знову пророкувати про народи і племена, і людей і 

царів багатьох» (Одкр 10,10-11).  

Написано також: «[…] Але Син Людський, коли прийде, чи знайде віру на 

землі?» (Лк 18,8). Подумай, друже-читачу, про це! Сказано, що Син Людський, 

коли прийде, то не знайде віри на землі. А мені один проповідник адвентистський 

говорив ще 1921 року, що їх, тобто адвентистів, налічується 170,000 (сто сімдесят 

тисяч), що навіть перевищує число, якого вони очікували, ‒ 144,000 (сто сорок 

чотири тисячі), то їх Господь забере на небо, а земля і все на ній згорить. Але в 

сподіванні своєму вони помилилися і розкаятися все-таки не бажають. Не хочуть 

взяти з руки Ангела розгорнутої книжки і з’їсти її. Один баптистський проповідник 

розказував у Луцьку на зібранні ще 1924 року, що баптистів нараховується в одній 

тільки Польщі 12,000 (дванадцять тисяч). Дивіться: яка велика тут різниця! 

Сказано: коли прийде Син Людський, чи знайде віру на землі? Гляньте на цифри: у 

двох малих спільнотах років сім тому і то налічувалося 182,000 (сто вісімдесят дві 

тисячі). Скільки ж є на землі різних спільнот, і майже всі вони запевняють, що 



вірують у Бога. Всі ці оманливі фальшиві віри цього великого Дня Господнього 

будуть ліквідовані. 

Ясно написано: «Вiра ж є здiйснення очiкуваного i впевненiсть у 

невидимому» (Євр 11,1). Ми, християни, очікуємо здійснення всього того, що Бог 

визначив через вірних Своїх слуг-пророків, Сина Свого й Апостолів. А що Він 

визначив, то їхніми вустами говорив і їхніми руками записав у Книгу Життя 

(Біблію) і нам сказав, що в останні дні зрозумієте це. З усього, що нас оточує і нині 

звершується, ми бачимо і через дослідження Святого Письма, і через злиття 

Святого Духа згідно з обітницею Отця нашого Небесного, що настав той Великий 

День Господній, День помсти і відплати, День гніву полум’яного, День суду 

Божого. Одним словом, все здійснюється відповідно до визначення Божого. По-

перше, з’явилося багато різноманітних лжепророків, лжехристів та інших, що 

відкидають заповіді Божі і явлення Христа у тілі, що проповідують Царство Боже 

на небі. По-друге, суду і правди на всій землі немає. 

Ми, християни, дізнавшися з цього і багато іншого, прочитаного нами в 

Біблії, відкрито і явно перед усім світом і проголошуємо: «[…]  бійтеся Бога і 

воздайте Йому славу, бо настав час суду Його, і поклоніться Тому, Хто створив 

небо і землю, і море, і джерела вод» (Одкр 14,7). Проголошуємо: «[…] впав, упав 

Вавилон, місто велике, тому що він шаленим вином розпусти своєї напоїв усі 

народи» (Одкр 14,8). Царство світу зробилося Царством Господа нашого і Христа 

Його і буде царювати на віки вічні. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить 

церквам. Ми хочемо нагадати нашим люб’язним читачам, як потрібно читати 

Біблію і мудрішати. 

Наприклад, тут ідеться про суд Божий, значить, треба дослідити й 

проаналізувати багато місць, і тільки тоді можна з допомогою Божою зрозуміти. Я 

тут наведу деякі цитати про суд: «а Господь Саваоф звеличиться у суді […]» (Іс 

5,16), «Суд ‒ діло Боже» (Втор 1,17), Господь приготував для суду престіл Свій 

(див.: Пс 9,8-9; 95,13; 97,9). «Правосуддя і справедливість — основа Престолу 

Твого» (Пс 88,15). «Правда і суд – основа престолу Його» (Пс 96,2). «Престіл Твій, 

Господи, од вічності, споконвіку Ти єси Бог» (Пс 92,2). «І буде Він судити багато 

народів, і викриє багато племен » (Мих 4,3). Для суду іде Господь (див.: Іуд 1,14-

15). Учинить Господь суд у долині Йосафата (див.: Іоіл 3,2-14). Ісус Христос «буде 

судити живих і мертвих у явленні Його і в Царстві Його» (2 Тим 4,1). Що це таке ‒ 

явлення Його? Ісус говорить: «Того дня дізнаєтеся ви, що я в Отці Моєму, і ви в 

Мені, і Я у вас. Хто має заповіді і дотримується їх, той любить Мене; а хто любить 

Мене, того полюбить Отець Мій, і Я полюблю його і явлюся йому Сам. Іуда, не 

Іскаріот, говорить Йому: «Господи, що це, що Ти хочеш явити Себе нам, а не 

світові?» Ісус сказав йому у відповідь: хто любить Мене, той слово Моє збереже; і 

Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до Нього і оселю сотворимо у Нього» 

(Ін 14,20-23). «Як ранкова зоря — явлення Його […]» (Ос 6,3). «Доки не 

вiдобразиться у вас Христос!» (Гал 4,19). Христос у вас ‒ надія слави (див.: Кол 

1,27). «[…] Чи ви не знаєте самих себе, що Iсус Христос у вас? Хiба тiльки ви не тi, 

ким повиннi бути» (2 Кор 13,5). Учні Христові судитимуть світ (Див.: Мф 19,28; Лк 

22,30; Ін 12,48; 1 Кор 6,2; Дан 7,27). 



Із наведених мною тут деяких уривків зі Святого Письма думаю, що 

сердечний читач і слухач може зрозуміти, як перекручено розуміють і тлумачать 

слово Боже різні проповідники, наймані агенти розмаїтих сект і спільнот, що 

з’явилися до 1914 року. Тепер подумайте всі добре. Невже Господь, Істинний наш 

Бог, не виконавши Своїх сердечних намірів, буде забирати Свою Церкву на небо? 

Ні, Він того не зробить, бо Він ‒ вірний Бог у Своєму слові. Якби Бог так зробив, 

як ви, різні проповідники, трактуєте, то Він був би невірним Богом. Ясно написано: 

«Пізнається Господь за судом Його, який Він звершує: нечестивець заплутався у 

ділах рук своїх» (Пс 9,17). 

Хоч ви всі, проповідники, мене ненавидите і нехтуєте мною, але я все-таки 

прошу в ім’я Христа Ісуса, Спасителя нашого: досліджуйте себе уважно, чи в 

Христі ви, і чи є у вас Христос? Оскільки я достовірно знаю, що не віруєте у Христа, 

і вся ваша віра і надія не здійсниться, ви будете осоромлені, позаяк усі ваші діла 

згорять цього Дня, тому що цей День – Господній, і виявляться всі справи людські, 

добрі вони чи погані. 

Тому розважте і розсудіть між собою, та при цьому досліджуйте Писання, і 

ви побачите, що ви заблукали; що і має бути з вами за Писанням. Коли схиблять, 

то невже не шукають дороги? Так, шукають і знаходять. Але ви вперті і не бажаєте 

слухати. Я сьогодні ще пропоную вам Життя і смерть, дотримуйтеся заповідей 

Божих, наслідуйте життя вічне. Не будете виконувати заповіді Божі ‒ буде мука 

протягом віку вашого і вічна погибель. 

Знайте, що Господь наш являється дивним у Свій день у всіх, що вірували, 

щоб прославитися у святих Своїх. Іменем Ісуса Христа, Господа нашого, ми судимо 

цей світ, і не лише світ, але й ангелів. Значить, відкиньте ваші злі помисли і 

бажання, а об’єднаймося всі під одну главу Христа Ісуса, будемо будувати Царство 

Боже на землі. Про царство Боже, якщо буду живий і буде Богові угодно, я напишу 

в наступному номері. «Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться 

Його. І правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його і пам’ятають заповіді 

Його, щоб виконувати їх» (Пс 102,17-18). Амінь. 

 

 

Видавець-редактор Стефан Бохонюк 


