
1 
 

№ 35                       Ціна 10 гр.                Травень  м-ць 1929 р.                                      № 5 
Адреса редакції: с. Богушівка,  пошта Луцьк 

 

Нова  правдива  дорога  до  життя 
 

 

 

Хто читає, нехай розуміє! 

Горе тим, […] які за подарунки виправдовують 

винного і правих позбавляють законного! За те, як 

вогонь з’їдає солому, і полум’я знищує сіно, так 

зотліє корінь їх, і цвіт їх розвіється, як порох; тому 

що вони відкинули закон Господа Саваофа і 

знехтували слово Святого Ізраїлевого (Ісая 5: 22-24) 

 

Усього достатньо на землі. Як подумаєш, як це могла людина досягнути такої 

мудрості і таких усіляких удосконалень, прямо дивуєшся. Це диво двадцятого 

століття. Але людина ніякими досягненнями й удосконаленнями не насититься і не 

заспокоїться; людині тут усього того мало, вона ще прагне заволодіти іншими 

планетами, а саме ‒ Марсом, чого вона, людина ніколи не досягне, згідно зі словом 

Божим, бо земля дана людині на віки. 

Одного, і то найбільш важливого немає на землі ‒ Суду і Правди. І ті всі 

досягнення й удосконалення без Суду і Правди не варті нічого, будуть знищені, 

зруйновані, поламані і спалені. І вся праця людства пропаде, бо немає Суду і 

Правди на землі. А Суд і Правда – Бог. За Судом і Правдою не потрібно летіти ні 

на небо, ні за море. Суд і Правда поруч із нами. Суд і Правда – основа престолу 

Божого. Судом і Правдою ми весь цей світ (устрій) переможемо і Царство Бога і 

Його Христа тут, на землі, відновимо; без рушниць, пушок і гармат увесь світ 

(устрій) у свій час буде взятий. Тоді настане радість, щастя, свобода, рівність, 

братерство, союз народів, Суд, Правда, Милість, Любов, Мир і Спокій. Коли до 

влади прийде народ Його Святий, тоді Суд потече, як вода, і виправдана буде всяка 

права душа; і не буде тут вельможі, тільки буде народ Божий; правого виправдають 

і винного покарають. Цим прикладом усьому всесвіту Бога істини покажуть, сатану 

і слуг його на тисячу років зв’яжуть. Як не буде лицеміра, тоді буде в Бога віра, 

народ буде в Бога вірити, і всім буде любов міряти, бо Бог є Любов. 

Пророк Божий говорить: «Горе тим, […] які за подарунки виправдовують 

винного і правих позбавляють законного!» (Ісая 5: 22-23). Чи не про цей час 

говорив пророк Божий? Так, про цей час казав. Подивіться, друзі, та подумайте. Чи 

було коли-небудь стільки судів, як тепер? Ні, не було. Наприклад: мені 55 років від 

народження, і як я пам’ятаю, в Луцьку адвокатів і десяти не було. Між адвокатами 

померлий Мануков був найсильнішим; і коли комусь доводилося звертатися за 

порадою до нього, то він говорив: «Те й те можна зробити, а те і те не можна 

зробити», тобто змушував казати правду перед ним, вислуховував уважно, давав 
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поради, брав і вів справи, і якщо бачив явні злочини, то не особливо старався 

виправдовувати винних; очевидно, хотів, щоби менше було злочинів. І тоді 

набагато менше було вбивств і різних інших злочинів, бо все-таки злочинці боялися 

покарань, тому що і гроші мало допомагали. Тепер же навпаки: що завгодно зроби, 

тобто який злочин ти не скоїв, якщо маєш багато грошей, звернися до адвокатів, 

вони тобі дадуть пораду, що, якщо знайдеш свідків, то будеш виправданий чи 

будеш мало покараний хоча б і за великий злочин, тобто за вбивство батька чи 

матері. Свідки ж фальшиві  мало не всі, бо захищають службу, дружбу, сватів, 

родичів, привілеї і т.п. Судді дотримуються тільки формальностей, прочитають, що 

десь на якомусь страшному суді буде злочинець покараний Богом, а самі, хоч і 

чують несправедливі свідчення, не карають клятвопорушників, посилаючись на 

якогось невідомого бога. Писання ж говорить: «Знаний Бог у Юдеї, в Ізраїлі велике 

ім’я Його» (Пс. 75: 2). Писання каже: «[…] земля буде наповнена віданням Господа, 

як води наповнюють море» (Ісая 11: 9). Тому Бога знати необхідно всім, а тим 

більше можновладцям, суддям і дорадникам. Бо Бог ‒ Правда і Суд, Мир і Любов. 

Бог живе в раді праведних. Бог живе в зібранні святих, на землі. 

Закінчуються часи пітьми, обману, лукавства, всякого ідолопоклонства і 

всілякої неправди; настав день пробудження (тобто воскресіння з мертвих). Тому 

Бог промовляє вустами Своїх рабів: «Встань, сплячий, i воскресни з мертвих, i 

освiтить тебе Христос» (Ефес. 5: 14). У свою чергу ми, Християни, просимо всіх 

без винятку: пробуджуйтеся від цього сну, не вірте ніяким мертвим богам, ні 

фарбам, ні маскам, ні хитрості і привабливості, і ні красі, але вірте Христу Ісусу в 

Його простоті. Для цього, читаючи Євангеліє, дивіться, що діється на землі. Бо це 

є пересторогою Христа, щоби пізнанням Бога наповнилася вся земля, щоби 

наповнити Правдою всю землю. Голос чутний по всій землі. Труба Божа трубить, 

діти Божі звук труби чують, із усіх країн збираються, Духом Святим 

обновлюються, Любов’ю Христа укріплюються, новим створінням іменуються, 

нового життя навчаються, оспівують Христову благодать, що Єдиний Господь ‒ 

Святий. Де ж буде подітися всім мудрим віку цього ‒ Доусам і Юнгам, і подібним 

до них із їхніми фальшивими лозунгами і проектами? Вони будуть ховатися й 

переховуватися, їм буде мало всієї землі, щоби можна було де-небудь знайти 

притулок, вони будуть утікати, хоча за ними ніхто не буде гнатися, це буде їм 

заплата і всім таким від Господа в цей великий День гніву Господа. 

Все створіння під тягарем мучиться, зітхаючи невимовним зітханням, 

очікуючи одкровення синів Божих, котрі тепер уже народжуються, радісно 

вигукують і співають, бо своїми очима бачать, що Господь повертається на Сіон. 

Що ви будете робити, баптисти, адвентисти, п’ятдесятники і всі решта вам 

подібних, коли вас ніхто не буде брати на небо, бо Царство Боже вже будується на 

землі? До кого тоді будете закликати ви? Ви всі повірили брехні, а всяка брехня є 
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неправдою, а всяка неправда є гріхом. Ми, Християни, радимо і просимо всіх, тим 

більше баптистів, адвентистів, п’ятдесятників і всі інші секти, пізнайте за 

посередництвом закону гріх, бо тільки законом пізнається гріх (Римлянам 3: 20), 

але для кращого розуміння раджу прочитати послання до римлян усе. У багатьох 

місцях написано: Закон Твій ‒ істина; як же ви, визнаючи Бога, не визнаєте Його 

закону? Ви ошукалися, заблукали. А якщо заблукали, то шукайте правильного 

шляху; правильна дорога і є дотримання заповідей Божих. Мені здається, що 

обманювати людей вам більше не вдасться. Тому ми все-таки просимо вас: якщо 

ви визнаєте Бога, то визнайте Його святий закон, бо тільки анархісти не визнають 

закону; ви ж себе називаєте віруючими, то повірте Його словам, бо слова Його ‒ 

істина. Закон служить не для праведників, але для беззаконних і непокірних, 

нечестивих і грішників, розпусних і осквернених, для кривдників батька і матері, 

для людиновбивць, хтивих, мужеложців, викрадачів людей, наклепників, 

скотоложців, брехунів, клятвопорушників і для всього, що противне здоровому 

вченню, тому ми всі згрішили і позбавлені слави Божої, Бог же хоче всім грішникам 

простити. Але Він хоче, щоби люди усвідомили свою провину і покаялися, і почали 

нове життя так, як Він Сам показав в особі Ісуса Христа. Бо Отець був у Синові, а 

Син був в Отці. Тому закон покладений для всіх людських родів і на всі віки. Якби 

не було Закону, то не було би й гріха. Значить, через закон пізнається гріх, і закон 

потрібний у всі віки; «тому закон святий i заповiдь свята, i праведна, i добра».  (Рим. 

7: 12). Заповіді Божі приводять до єднання всіх, які полюбили явлення Господа. 

Євангелист Іоан ясно написав: «Хто має заповіді Мої і дотримується їх, той любить 

Мене; а хто любить Мене, того полюбить Отець Мій; і Я полюблю його і явлюся 

йому» (Іоан 14: 21). Я ще звернуся до того слова, що сказав пророк: «Горе тим, 

котрі за подарунки виправдовують винного». Дійсно так тепер і є по всьому світу: 

за подарунки виправдовують винних. До чого ж це призведе? До цілковитого хаосу 

беззаконня і відступництва, і повного падіння цього світу (устрою). Вдумайся, 

люб’язний читачу, як Вічний Бог праведно судить! Він говорить: поведінку вашу 

зверну на голови ваші. Згідно з вашими дорогами і вашими ділами воздам вам. 

Нечестивий викопав яму і сам упав у неї; злоба його звернеться на його голову. І 

ось сьогодні мало не кожен готує на себе згубну зброю з наріканням на когось, не 

знаючи того, що він сам собі ворог. Ось у яку пітьму потрапив цей світ (устрій). 

Хто ж завів у таку пітьму? Пастирі стада і керівники народу, бо їх осліпила гордість 

і пиха, тому те що вони готували і ще готують, то це все впаде на голови їхні. Ось 

до чого довели виправдання винних за подарунки і дружба зі світом. До повного 

падіння, цей світ уже загинув. 

Хто бачить падіння цього світу, той починає будувати новий світ на основі 

Ісуса Христа. Основа ж Ісуса Христа – досконала нелицемірна любов. Любов 

всепрощаюча, яка милує, всіх грішників спасає. Бог хоче всім людям, які каються, 
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простити задарма, ніяких подарунків не вимагає. Бог вимагає, щоби ми любили 

один одного, не зважаючи на племена, на мови і на ранги, бо Бог є Любов. А чи 

любите ви, що виправдовуєте за подарунки винних, коли здираєте з нещасних 

людей шкуру, з тих людей, котрі вас годують, напувають, одягають і всю розкіш 

дають? Подумайте! Чи не гірша людина від звіра? Так, людина зробилася гіршою 

від звіра. І ось такий звір іменує себе вчителем, наставником, захисником, 

благодійником, правителем, визволителем, а тим більше християнином; ім’я то 

хороше, а діло звіряче. Христос сказав: за ділами їхніми пізнаєте їх. 

Отож, друзі! Хто читає, нехай розуміє; хто розуміє, нехай виконує, 

виконавець нехай отримує, отримувач нехай дає охочим задарма. Ми, Християни, 

просимо всіх: зверніться до Того, Хто без плати прощає будь-кому провину. Хто ж 

є без провини? Нікого немає праведного, від малого до великого. Малі менше 

винні, а великі більше винні. Подивіться в дзеркало духовне (Заповіді Божі) і кожен 

із вас побачить свою провину. Пам’ятайте, що тільки законом пізнається гріх 

(провина, поганий учинок). Якби не було закону, не було би і злочину. Багато хто 

говорить, як от баптисто-євангелисти, п’ятдесятники і чимало інших, що Ісус 

Христос відмінив закон. Так, Христос Ісус відмінив численні закони, які 

стосуються плоті, як от: їжа, церемоніальне миття, очищення зовнішні, 

жертвоприношення, обрізання і т.п. Але закон Духовний (Десять заповідей Божих) 

Він прославив, возвеличив і утвердив. Бо сказано: «Господу вгодно було, заради 

правди Своєї, звеличити і прославити закон» (Ісая 42: 21). На підтвердження цього 

є написано «не вбивай» (Вих.20.13). Ісус Христос же сказав: «Ви чули, що було 

сказано древнім: не вбивай, а хто уб’є, підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто 

гнівається на брата свого даремно, підлягає суду […]» (Мат. 5: 21-22). Із цього і 

багато іншого ясно видно і всім, хто має здоровий глузд, зрозуміло, що Христос 

Ісус не відмінив закон, але звеличив і прославив Його. Бо Закон ‒ це Бог. Хто не 

має Закону, той не має і Бога. 

Бог говорить: визнай тільки провину твою, повернися і Я прийму тебе і 

прощу тобі (Єр. 3: 13-16). Подивіться ж, друзі, через Закон: як багато всі згрішили. 

Якщо малий убив одного, то великий убив тисячу. І ось ми всі людиновбивці, бо 

якщо не вбивали, то даремно гнівались один на одного, не розуміючи один одного, 

а написано: «Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця; а ви знаєте, що 

нiякий людиновбивця не має життя вiчного, що в ньому перебувало б» (1-е Іоана 3: 

15). Отже, пора покінчити з войовничими думками і ділами, а почати нове мирне 

життя у Христі, тоді тільки пробуватимемо у славі Його з Христом довгі дні. 

Ми, християни, бачимо, що весь цей світ (устрій) прийшов до свого кінця. 

Вигадки і знамення цього світу залишаться на довгі дні для прокляття. Прийдешні 

покоління будуть дивитися на різні теперішні винаходи і зброю, котрі люди світу 

цього удосконалюють для винищення одне одного, будуть говорити: «Що за розум 
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і що за мудрість була в людей світу того, якщо вони жили гірше від звірів, бо звір, 

якщо він ситий, то спокійно лежить; але людина, якщо відчує ситість, хоче 

захопити все, не шкодуючи нічого?». Будуть дивитися на різні дотеперішні святині 

і будуть говорити: «Що за люди були в цьому світі, що за святиню шанували різні 

бездушні вироби і замість Творцю поклонялися творінням, тобто виробам рук 

людських?». Це не те, що колись будуть говорити, вже ми говоримо тепер і вже 

дивимось на мудрість світу цього як на безумство; ось що значить наука без віри в 

Бога. Вона значить – нічого. В ці дні випробування багато людей зрозуміє, що Бог 

є на небесах і на землі і творить усе, що хоче, тобто що визначив, виконує. А що 

Він визначив, то повелів Своїм вірним слугам записати в Книгу Життя (Біблію). А 

нам, що досягли цих днів, Він дарував розум розуміти написане в Книзі Життя, 

щоби спасати від погибелі тих, хто боїться Його і виконує Заповіді Його. Тому ми, 

Християни, з почуттям любові до людей просимо всіх без винятку: читайте Книгу 

Життя, тоді не заблукаєте і не підете ні за якими крикунами, котрих тепер з’явилося 

багато, під виглядом Христа. Ті, що з’явилися під виглядом Христа, заглядають усе 

на небо і всім слухачам обіцяють Царство в небі; це є повний обман, бо не 

розуміють вони слів Божих, тому що Царство Боже на землі, сказано: «Нехай 

прийде Царство Твоє». І ми будемо царювати з Христом на землі. Та на додачу Ісус 

Христос сказав: «Дивіться: коли все це буде здійснюватися на землі, знайте, що 

прийшов кінець світу цьому (устрою цьому)». Тепер хто читає уважно Книгу 

Життя, той ясно бачить, що все руйнується, встановлене не на Любові Христа. А 

хто бачить, той сам очищується, до стада малого Христового долучається. Отож, 

просимо всіх: читайте Біблію, Біблія відкриє вам очі, й отримаєте вічне життя. 

Амінь. 

Видавець-редактор Стефан Бохонюк. 


