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Нова  правдива  дорога до  життя 

 

 

Хто читає, нехай розуміє! 

І буде проповідане це Євангеліє Царства по 

всьому світу, на свідчення усім народам; і тоді 

прийде кінець! (Матфея 24: 14). 

 

Ніколи так багато і швидко не проповідувалося Євангеліє, як у ці останні дні, 

тобто післявоєнні роки. З’явилося різними мовами багато Біблій і Євангелій, і 

різнорідних книжок і брошур. З’явилося і багато різних проповідників, що 

проповідують на різні лади. Тому Вічно існуючий Бог хоче, щоби всі люди 

розкаялися, навчилися і жили. Ще більше з’явилося різних політико-балакунів, 

котрі без Бога, тобто без плану Божого (Біблії), хочуть установити Царство Боже 

на землі (тобто Царство Миру-Правди-Милості-Істини і Суду). Розмірковувати про 

це розсудливо жодна людина світу цього не може, якщо не має за керівництво план 

Божий (Біблію), без цього плану людина світу цього, якою б вона не була, вивчена 

чи невчена, блукає і правильного шляху не знайде. Взагалі ж усі вожді і керівники 

народні керуються різними книгами, як наприклад: більшовики керуються книгами 

Карла Маркса і Леніна, анархісти – книгами Кропоткіна і т.д. і т.д. Всі такі книги 

написані вороже, войовничо і ніколи до миру й спокою нікого не приведуть. Є 

тільки одна книга, Книга Життя, котра веде всіх, хто любить і розуміє читати її, до 

цілковитого миру і спокою, свободи, щастя і здоров’я; ця книга називається Біблія, 

автор цієї книги ‒ Бог. 

Хто цю Книгу Життя (Біблію) уважно читає, розуміє і виконує, той знає, що 

всьому тому, що було, є і буде, ‒ судилося бути Творцем усього. Пророк Ісая 

написав: «Відшукайте у книзі Господній і прочитайте; жодне з цих не промине 

прийти, і одне іншим не заміниться. Бо самі вуста Його повеліли, і сам дух Його 

збере їх» (Ісая 34: 16). Той же пророк говорить: «Згадайте, що було раніше, від 

початку віку, бо Я Бог, і немає іншого Бога, і немає подібного до Мене. Я звіщаю 

від початку, що буде у кінці, і від давніх часів те, що ще не сталося, говорю: Моя 

рада відбудеться, й усе, що Мені вгодно, Я зроблю» (Ісая 46: 9-10). І якби вожді 

народні звернулися до цієї книги життя (Біблії), то скоро би знайшли дорогу до 

миру і спокою, до свободи і щастя. Ця книга життя, Біблія, вказує, що було і що 

буде. На основі цієї Книги Життя ми, християни, голосно і відкрито говоримо для 

того, щоби світ цей (тобто устрій цей, що закінчує своє існування) почув, що він  

(устрій цей, порядок, управління)  загине і що треба заводити новий світ, тобто 

устрій, порядок, системи управлінь, згідно з ученням Ісуса Христа. Але все це 

робиться поступово і в один і той же час. Старе, яке згнило і віджило свій вік, 

закінчується, а обіцяне ‒ нове, благословенне ‒ починається. 

Нового світу ці войовничі люди не зроблять; уся робота людей цих, які 

взялися влаштувати мир, служить лише для знищення одне одного (тобто двох 



частин). Бог через раба Свого Захарію мовить: «І буде на всій землі, — 

говорить Господь, — дві частини на ній будуть знищені, вимруть, а третя за-

лишиться на ній» (Захарії 13: 8). Святий апостол Петро каже: в вірі необхідна 

розсудливість (2 Петра 1: 5-6). Дорогий читачу і слухачу, вникни в слово, 

розміркуй, зрозумій, подивися навколо: що тепер робиться? То пізнаєш, що настав 

великий день Суду Божого. Дізнаєшся, що дві частини людей на землі вже 

винищуються, вимирають, як сказав Бог. «Дві частини» значить: багаті і бідні, що 

тепер страшно ворогують одні проти одних, це два протиборчі класи, котрі 

борються за владу, вони будуть боротися один з одним довгий час, доти, доки влада 

буде дана народу святих Всевишнього, так сказав Бог (Даниїла 7: 27). Коли ж 

приймуть святі владу, тоді припиниться згуба і винищення, а настане Праведний 

Суд Божий, Суд над начальниками, бо менший заслуговує помилування, а сильні 

сильно  

будуть покарані (Книга премудрості Соломона 6: 1-8). А що святі будуть 

судити цей світ, Христос Ісус так сказав рабу Своєму Петру: «[…] що ви, які пішли 

за Мною, при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави Своєї, 

сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих» (Матфея 

19: 28). Підтверджуючи це апостол Павло запитує: «Хiба не знаєте, що святi 

судитимуть свiт? Якщо ж свiт буде судимий вами, то невже недостойнi ви судити 

незначнi справи? Хiба не знаєте, що ми будемо судити ангелiв, чи не тим більше 

справи житейськi?» (1 Кор. 6: 2-3). Суди Господні Праведні й істинні, бо ми, 

християни, своїми очима бачимо, що все, описане в священному Писанні – Біблії ‒ 

в точності своєчасно здійснюється. Тепер же настав День виконання всього 

визначеного Богом; і ми, християни, сини дня і світла, свідчимо про це, бо ми ‒ 

Його свідки. Ми просимо в ім’я Господа всіх без винятку і попереджаємо: 

бережіться лжепророків і лжехристів, які проповідують Царство Боже десь високо 

на небі і не бачать, що твориться на землі. Лжепророк означає: той, хто говорить 

брехню. Хто вам говорить, що Царство Боже десь невідомо на якому небі, ‒ той 

лжепророк. Лжехристос означає: лжепомазаник. Хто вам говорить, що він 

помазаник, і не знає значення слів Божих, той лжехристос. Наприклад, говорили: 

Цар ‒ помазаник; теперішнє духовенство - помазаники, але вони не знають часу і 

значення слів Божих, тому вони ‒ лжехристи. Баптисто-євангелисти, адвентисти, 

п’ятдесятники і багато інших проповідують Царство Боже на небі й очікують взяття 

себе на небо, ‒ це лжепророцтво, тому що Царство Боже на землі; значить, і вони 

кажуть неправду. Візьмемо, наприклад, для роздумів хоча б це місце, де сказано: 

«[…] дві частини будуть знищені, вимруть, а третя залишиться на ній (землі ‒ С.Б.). 

І введу цю третю частину у вогонь і розплавлю їх, як плавлять срібло, й очищу їх, 

як очищують золото: вони будуть закликати ім’я Моє, і Я почую їх і скажу: «це Мій 

народ», і вони скажуть: «Господь ‒ Бог мій!» (Захарія 13: 8-9). Якщо сказано, що 

третя частина залишиться на землі, то як же вона буде взята на небо? Нехай мені 

хто відповість. Якщо сказано «і введу цю третю частину у вогонь», то невже Бог 

поведе людей у вогонь? Численні місця священних Писань говорять: «I язик — 

вогонь […]» (Пос. Якова 3: 6). Ісая мовить: «Світло Ізраїля буде вогнем, і Святий 

його — полум’ям, яке спалить і пожере терня його і бур’ян його в один день» (Ісаї 

10: 17). Єремія каже: «Слово Моє чи не подібне до вогню […]» (Єремії 23: 29). 



Можна було б багато ще місць навести, що язик ‒ це вогонь, і що слово Боже – 

вогонь. 
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 Знищений буде народ Мій за 

нестачу відання: оскільки ти відкинув 

відання, то і Я відкину тебе від 

священнодійства переді Мною; і як ти 

забув закон Бога твого, так і Я забуду 

дітей твоїх (Осії 4: 6) 

 

 

Хто вдумається в закон досконалий, у закон свободи, той зрозуміє це. У 

законі Божому приховується вся мудрість Божа. Закон Божий зводить людину на 

висоту. Закон Божий дає людині знання і вселяє в її серце мудрість, робить розум 

її здоровим і досконалим. Законом Божим пізнається зло і добро. Закон дав Сам 

Господь Бог і Спаситель Ісус Христос. Ісус Христос приходив не порушити, а 

виконати Закон. Він залишив нам приклад, щоби ми йшли слідами Його. Він є 

Начальником (Началом) і виконавцем віри (Євр. 12: 2). Чому ви, баптисто-

євангелисти, п’ятдесятники і багато інших, що називаєте себе віруючими, не 

робите того, що робив Начальник і виконавець віри Господь наш Ісус Христос? 

Нам ясно на це відповідає святий апостол Павло: «[…] бо законові Божому не 

підкоряються, та й не можуть» (Рим. 8: 7). І тому Господь Бог відняв від вас знання 

(тобто відання про Бога), і проповідуєте ви брехню, заглядаєте високо на небо, а не 

бачите, що робиться близько ‒ на землі, і не знаєте часу відвідання. Не знаєте, що 

настав великий день гніву Божого, що настав день одкровення всього: доброго і 

злого, що настав день випробування діл людських. Ми, християни, бачимо, що всі 

книги відкриті й інша книга відкрита, котра є Книгою Життя ‒ Біблія. Всяка партія 

чи об»єднання людей мають свої діла, тобто проекти, закони, постанови, судження, 

рішення і тому подібне, але все що не узгоджується з ученням і життям Ісуса 

Христа, буде знищено чи, як висловився апостол Павло, «дiло кожного виявиться; 

бо день покаже, тому що у вогнi вiдкривається, i вогонь випробовує дiло кожного‚ 

яке воно є. У кого дiло, яке вiн будував, устоїть, той одержить нагороду» (1 Кор. 3: 

13-14). Ми знаємо і бачимо, що за царів, які  були самодержцями, багато товариств 

і партій були нелегальними. Самодержавство поступово почало валитися, а на  його 

місце став республіканський устрій, хоч у зменшеному масштабі, але надалі він 

розшириться так, що думки, устремління, проекти і різні постанови всіляких 

різноманітних партій можна буде пустити в хід (тобто в життя, в дію). В дії, в ходу, 

в житті всі ці проекти, закони і постанови виявляться порожніми, нікчемними, до 

життя загальнолюдського непридатними і будуть вписані в історію для пам’яті 

прийдешнім поколінням, щоби майбутні покоління не були безумні, як теперішні. 

Імена ж тих, хто їх вигадав і в дію пускав, залишаться для осоромлення і прокляття 

навік. Ми, християни, жаліємо тих осіб, котрі даремно трудяться, роз’їжджають 

іншими країнами й укладають нечувані союзи і договори: це порожні слова, як 



мильні бульбашки. Я наведу приклад! Яка мені буде користь, якщо я буду жити в 

дружбі з моїм сусідом, а з сімейством моїм вдома буду жити у ворожнечі, в 

розбраті, в незгоді?! Майже ніякої користі і мати не буду. По-перше, необхідно 

влаштувати порядок, мир, згоду в своєму сімействі, в своєму домі, а тоді і з сусідом 

у спілці і дружбі жити, тоді буде з усіх сторін користь (тобто повний мир). Святий 

Іоан удостоївся здалеку бачити цей день (цей час). У 16 главі в 13 і 14 віршах 

одкровення написано так: «І бачив я трьох духів нечистих, подібних до жаб, які 

виходили з уст звіра і з уст лжепророка: це – бісівські духи, які творять знамення; 

вони виходять до царів землі всього всесвіту, щоби зібрати їх на війну того 

великого дня Бога Вседержителя». Я вже раніше писав, що означають ці три 

бісівські духи; вони означають капіталістів, політиків різних і паспортне 

духівництво. Ці три нечисті духи в обох частинах (класах), як от: у класі багатих, 

що не працюють, а задарма переводять працю, і в класі бідних, які трудяться і 

невповні користуються своєю працею; тільки збирають як тих, так і інших на війну, 

на битву, в цей день великий гніву Божого. Ще Іоан бачив, що з храму небесного 

від престолу пролунав гучний голос, який сказав: «Здійснилося!» І зчинилися 

блискавки, громи і голоси і стався великий землетрус (революція), якого не бувало 

з тих пір, як люди на землі. Такий землетрус! Такий великий. І місто велике 

розпалося на три частини і д. Хто має розум, той зрозуміє, що очікує цей гріховний, 

який не бажає розкаятися, світ (устрій). 

Підсумовуючи, ми, християни, від усієї душі нашої просимо всіх: читайте 

Біблію, розумійте і виконуйте, то, можливо, сховаєтеся в цей день від гніву Божого; 

бо, що визначено, те здійсниться. Хоч трохи подумайте про закон Божий, то 

зрозумієте шляхи Його. В Писанні сказано, що земля вивергне мертвих. Дійсно, 

горе велике, якщо людина переховується, і її ніхто не хоче прийняти, як, наприклад, 

Троцького і подібних до нього. В подальшому, не навчившихся християнського 

життя, ніхто не буде приймати, бо сказано: «і море (народи) віддасть мертвих, які 

були в ньому». Дивися ж, друже, живий ти чи мертвий. Саме тепер настав день 

воскресіння, отже, встань сплячий із мертвих, і освітить тебе Христос. 

Ми безперестанку молимо Бога, Отця нашого Небесного, щоби Він дарував 

мудрість правителю землі цієї, щоби володар землі цієї дав повне право без 

перешкод проповідувати Євангеліє про Царство Боже. Тоді земля ця, де ми живемо, 

виповнилася би знанням живого Вічного Бога, тоді був би мир на землі і слава у 

вишніх Богу, і в людях було би благовоління. О, Господи, почуй, утверди це на 

славу Твою. Амінь. 

 

 

Видавець-редактор Стефан Бохонюк. 

 

 

 


