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Нова  правдива  дорога  до  життя 
 

 Шум битви на землі і велике руйнування! 

(Єр 50,22). У той день, — говорить Господь, — 

Я уражу всякого коня сказом і вершника його 

божевіллям […] (Зах 12,4). Засурмлять у трубу, 

і все готується, але ніхто не йде на війну […] (Єз 

7,14) 

 

Хто має вуха чути, нехай чує, і хто має розум, нехай розуміє, бо говорить Сам 

Бог через своїх слуг! Історія не пам’ятає такого військового шуму на землі, який 

відбувається в дні нашого життя. І при тому численні божевільні народні вожді, що 

високо піднялися, і їхні шанувальники стверджують, що досягли висот у військовій 

науці, техніці і мистецтві. Благочестивій же людині прикро чути, ба більше 

дивитися на їх дурні безумні досягнення. Безтямні вчені різних найменувань 

вигадують, проєктують різноманітних зразків і назв машини, які іздять, літають, 

плавають, метають і різні інші. Для чого? Для швидшої смерті і розрухи цього 

згнилого світу (устрою, систем управління). Втім, вони думають, що роблять 

добро, життя. Так було перед потопом, так винищувався тодішній світ (устрій). Але 

подумайте, мудреці цього світу, що високо вознеслися: яку користь приносите ви 

трударям? Жодної, крім загибелі, оскільки від ваших вигадок страждає від холоду, 

голоду та інших щоденних нестатків трудове населення всього світу. 

Не дарма прислів’я каже: «Не дай, Боже, з хама пана». У період правління 

знатних і високих все будувалося повільно ‒ роками, десятиліттями і століттями. З 

1918 року впали високі гори і розсипалися, і прийшли до влади нижчі прошарки 

суспільства, то все стали зводити швидко за години, дні і місяці і доводять цей світ 

до знищення стрімко. Кожен правитель хоче поставити себе вище від іншого, 

кожен спеціаліст несе себе вище за іншого і т.д. І що ж із цього виходить? А ось 

що. Російські літуни хотіли полетіти вверх вище від усіх і полетіли. І що з цього? 

Згоріли, і немає їх ‒ пропали на віки. А хіба ми маємо на увазі тільки російських 

пілотів? Подумай про це, читачу. Сьогодні весь світ (устрій) стоїть і мислить, як 

Іван над сплячим зайцем*. Ось до якої глупоти дійшов цей світ зробивши зі своїх 

винаходів божества. 

Як не соромно всім тим, які показують Бога в різних предметах бездушних? 

Слуга Божий, пророк Ісая мовить: «Чудуйтеся і дивуйтеся: вони осліпили інших, і 

самі осліпли; вони п’яні, але не від вина, — хитаються, але не від сикери» (Іс 29,9). 

Христос, істинний наш Бог, показав нам у собі Бога без усяких церемоній і 

бездушних предметів. Ісус, викривши у всіх відношеннях священників і всіх 

служителів храму Єрусалимського, виходячи сказав: «Ось лишається вам дім ваш 

порожній» (Мф 23,38). Бог визначив і хоче, щоб люди Його славили на всякому 



місці, а попи, ксьондзи, пастирі і різнорідні оманливі проповідники хочуть славити 

Його в церквах, костелах, кірхах і різних молельнях, показуючи людям не собою 

Бога, а різними церемоніями і бездушними предметами. Суд Божий іде вже 

сьогодні, чим виправдаєтеся ви, обманщики? Нас, свідків Божих, багато, ми вже 

готові покласти життя наше за Христа Ісуса, Його Святий Закон Євангеліє. 

Апостол Павло запитує: «Де мудрець? Де книжник? Де допитливий вiку 

цього? Чи не обернув Бог мудрiсть свiту цього на безумство?» (1 Кор 1,20). Пророк 

Єремія виявляє Божі наміри: «І напою доп’яна князів його і мудреців його, 

областеначальників його, і градоправителів його, і воїнів його, і заснуть сном 

вічним, і не прокинуться, — говорить Цар — Господь Саваоф ім’я Його» (Єр 51,57). 

Насправді, мудреці цього світу втратили розум. Росія зводить фабрики і заводи, 

яких у світі немає. Італія перебудовує місто Рим, аби останній був дивом на весь 

світ. Німці каструють людей, намірившися завести одну націю. Америка трохи 

інакше думає, хоче підняти сільське господарство і всіх трудівників, як видно з 

промови, проголошеної 26 лютого цього року в Нью-Йорку міністром внутрішніх 

справ Геральдом Іксом, що висловився так: «Остаточно минув час правління 

багатих і сильних, і на шкоду народним масам. Цілковито відійшла в минуле епоха 

безумовної жадібності і жорстокості. Соціальна революція зводиться просто до 

відсторонення від влади представників багатства і експлуатації і до заміни їх 

людьми, що прагнуть, аби наш край був вдалим місцем для життя громадян» (газета 

«Російське слово» № 47 від 28.02.1934 р.). 

«Виходь із середовища його (Вавилону; «Вавилон» означає змішання всього: 

злого і доброго, дурного і мудрого, тверезого і п’яного і т.д.- С.Б.), народе Мій і 

спасайте кожен душу свою від полум’яного гніву Господа. Нехай не слабшає серце 

ваше, і не бійтеся поголосу, який буде чутно на землі; чутка прийде в один рік, і 

потім у другий рік, і на землі буде насильство, володар повстане на володаря» (Єр 

51,45-46). Дійсно, що рік, то і новина, що рік, то новий слух, і володар стоїть проти 

володаря, і що далі, то буде гірше, навіть більше в нових республіках. У нових 

республіках багато службовців, яким призначали високі оклади, платню, тепер же 

недостача грошей, необхідно здійснювати редукцію (скорочення) тим службовцям, 

що отримують меншу зарплату і більше працюють, а великі риби, які отримують у 

місяць по декілька тисяч і нічого не роблять, за винятком підпису паперів, 

залишаються на місцях. Звільнені службовці розносять у народних масах безглузді 

чутки, і виконується пророче слово «володар повстає проти володаря”. Дивлячись 

з одного боку, нібито погано, а якщо глянути з іншого боку ‒ добре, швидше пройде 

цей непотрібний лад. Значить, коханці неправди роздягнуть її до нага і плоть її 

з’їдять, і спалять у вогні. 

Теперішні народні лідери звертаються до різних систем управління, які 

тільки коли-небудь були, і нічого з цього не виходить, усе розвалюється і пропадає. 

Нині триває боротьба диявола з Богом. Дияволу дана влада на певний час, видно з 

усього, надто видно з Книги Життя (Біблії), що доба його добігає кінця; це записано 

в книзі пророка Даниїла та ін.: «Потім сядуть судді і відберуть у нього владу губити 

і знищувати до кінця. Царство ж і влада і велич царственна в усій піднебесній дані 

будуть народу святих Всевишнього, Якого царство — царство вічне, і всі володарі 

будуть служити і коритися Йому» (Дан 7,26-27). Хто ж це ‒ диявол? Диявол ‒ це 



чоловік, який противиться волі Божій і не виконує Закон Його. Христос Ісус, 

істинний наш Бог, є початок і кінець закону. Він ‒ Цар царів і Владика владик, і 

показав нам Собою Царство правди, справедливості і милості. Він сказав: «Дух 

Господа Бога на Мені, бо Господь помазав Мене благовістити убогим, послав Мене 

зціляти скрушених серцем, проповідувати полоненим визволення і в’язням 

відкриття в’язниці проповідувати літо Господнє благоприємне і день помсти Бога 

нашого, утішити усіх засмучених на Сіоні» (Іс 61,1). 

Дорогий читачу! Подумай гаразд, прочитай уважно Євангеліє, то побачиш, 

що всі люди, і не без тебе самого, служать дияволові, або в полоні в диявола. 

Сьогодні ж настала сприятлива пора, і можна всім і всюди звільнитися з полону 

(різних церковних організацій). Нині все можна зробити іменем Ісуса Христа, бо 

сьогодні день Його. Якщо я пишу іменем Його, то, значить, не погрозою, не 

битвою, не терором і жодною таємною організацією, а правдою і судом 

справедливим усе переможемо. Христос ствердив: «[…] якщо будете перебувати в 

слові Моєму, то ви істинно будете Моїми учнями; і пізнаєте істину, і істина 

визволить вас» (Ін 8,31-32). Апостол Павло навчає: «Отже, стiйте у свободi, яку 

дарував нам Христос, i не пiдпадайте знову пiд ярмо рабства» (Гал 5,1). 

Ми, християни, що віруємо у Христа Ісуса, повинні бути свобідні від усіх 

світських церковних організацій, а також від церковних платежів, але ми ще не 

вільні, позаяк платимо нарівні з усіма церковниками, навіть і більше: за запис до 

метричної книги про народження, шлюб і смерть**, платимо окремо від податків. 

Про це нам потрібно потурбуватися і клопотатися перед діючою владою, щоб із нас 

це зняли. Згідно зі Святим Письмом, від податку відмовлятися не можна, і ми не 

відмовляємося. Але оскільки ми Християни ‒ віруючі у Христа Ісуса ‒ відмовилися 

від усіх світських неправильних організацій, поміж них ‒ усіляких оманливих 

наставників і ними вигаданих обрядів, і різних церемоній, то й не зобов’язані ми їм 

платити. Але про це треба нагадувати і відповідно до закону легальним шляхом 

вимагати, то й отримаємо. 

За історичними даними, в усі віки людства істинні християни багато 

страждали і терпіли від розмаїтих оманливо побожних людей, особливо від різних 

так званих духовних наставників-учителів, що дійшло і до наших днів. Ось що 

колись доносили зловмисники цареві на благочестивих людей: «Нехай буде відомо 

цареві, що юдеї, які вийшли від тебе, прийшли до нас у Єрусалим, будують це 

бунтівне і негідне місто, і стіни роблять, і основи їх уже відновили. Нехай буде ж 

відомо цареві, що коли це місто буде побудоване і стіни відновлені, то ні данини, 

ні податку, ні мита не будуть давати, і царській скарбниці буде зроблений збиток. 

Тому що ми їмо сіль від палацу царського, і збиток для царя не можемо бачити, 

тому ми посилаємо донесення цареві» (Езд 4,12-14). Нині, ми, християни, будуємо 

новий Єрусалим, Вишній Світ, Христовий Світ. Святий Іван бачив його, коли був 

у дусі в День воскресний. День воскресіння – день цей; день Христовий ‒ день цей; 

день сприятливий ‒ день цей; день воздаянь ‒ день цей; День гніву Божого ‒ день 

цей; день темряви і мороку ‒ день цей; день трубного звуку ‒ день цей; день 

військового крику проти укріплених міст і високих веж (укріпленої капіталістичної 

влади і бундючних людей) ‒ день цей; день помсти для нечестивих ‒ день цей і т.д. 

Він, Іван, бачив цей день. Він бачив святе місто Єрусалим новий, який сходив від 



Бога з неба (від Духа, невидимого для людей цього світу). Він чув гучний голос із 

неба (голос цей), що говорив: «[…] ось, скинія Бога з людьми, і Він буде жити з 

ними; вони будуть Його народом, і Сам Бог з ними буде Богом їхнім» (Одкр 21,3 і 

далі до 5-го вірша). Коли в суді настане правда, то за правдою підуть усі праві 

серцем, але сьогодні в судах правди немає. 

Ось що каже Господь устами раба свого Єзекиїля: «[…] І покладу кінець 

пихатості сильних, і будуть осквернені святині їхні. Йде пагуба; будуть шукати 

миру, і не знайдуть. Біда піде за бідою і звістка за звісткою; і будуть просити у 

пророка відання (знання ‒ С.Б.), і не стане вчення у священника і поради у старців» 

(Єз 7,24-26). Нині саме і виконується все, сказане Богом через Його слуг. Єремія 

застеріг: «Полум’яний гнів Господа не відвернеться, доки Він не звершить і не 

виконає намірів серця Свого. В останні дні зрозумієте це» (Єр 30,24). «Бог ‒ не 

людина, щоб Йому говорити неправду, і не син людський, аби Йому змінюватися. 

Чи Він скаже і не зробить? Буде говорити і не виконає?» (Чис 23,19). 

Сьогодні останні дні, і ми, вибрані Богом свідки Його, читаємо Небесну книгу 

і розуміємо прочитане, тому і мовимо цим гучним голосом усім людям цього світу: 

«[…] 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). Весь цей світ 

поклонився сатані, узурпаторові, наклепнику, кровожерному гнобителеві бідних, 

мучителю беззахисних. О, подумайте всі над цим. Суд Божий іде. Що ми говоримо, 

то говоримо істину іменем Ісуса Христа, Царя всіх віків. Читайте пророцтво, то 

знайдете дорогу до миру. 

 

Видавець-редактор Стефан Бохонюк 

* Всюди у слов’ян поширені уявлення про зв’язок зайця з чортом, дияволом, з 

нечистим духом узагалі; заєць сприймався як тварина нечиста, демонічна, 

небезпечна для людини ‒ Олександр Гура «Про символіку зайця у слов’ян». 

** Метрична книга Богушівсько-Вічинської общини євангельських християн. 


