
 
 

«Дитятко нам народилося, Сина нам дано,  
влада на плечах у Нього»  (Iс. 9, 5) 

 

  
 

 

СЛОВО ЖИТТЯ від 10.01. до 24.01.2021 – Пс. 69, 15 «Витягни мене з 
болота, щоб я не загрузнув; коли б то я урятувавсь від тих, що 
мене ненавидять, і від вод глибоких!» 
від 24.01. до 07.02.2021 – Пс. 77, 3: «Скрутного для мене дня я Господа 
шукаю; уночі я простягаю мої руки безустанку, душа моя зрек-
лась утіхи» 
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молитва ‒ це не якесь мріяння, але вона полягає у внутрішньому самоз-
реченні. Ми повинні відкинути фальшиві думки та почуття і усвідомити 
Божу присутність та Боже слово. У ньому маємо залишатися і одно-
часно навпереміну усвідомлювати, що Бог мене бачить, знає мене і 
любить. У цій правдивій молитві також треба упокоритися перед Богом, 
визнати свої гріхи та свої дурниці і дати їх до Божого світла під силу 
Христової Крові. Тоді цілковито віддаюся Богові так, наче б це була 
остання хвилина мого життя. Усвідомлюю Божу любов, що Він мене 
створив, Він віддав за мене Свого Сина Ісуса Христа, який заплатив 
за мої гріхи, і в Ньому дає мені вічне життя, а також силу подолати у 
цей день скруту і використати її для очищення своєї душі та зміцнення 
відношення до Бога, або й для здобуття благодаті для навернення людей, 
які перебувають у темряві та в рабстві брехні і смерті. 

Наголошення на піднятих руках ‒ це не просто поетичний вираз, 
але конкретний та практичний засіб глибокої молитви. Це допомагає 
вибратися зі стоячих вод ліні й тупості через фізичне самозречення, 
яке спонукає до душевного самозречення. 

Що означають слова псалма «душа зреклась утіхи»? Йдеться про 
зречення фальшивої утіхи, яка відводить від суті. Душа шукає вирі-
шення проблеми в Бога, а також приймає утіху від Нього самого. Фа-
льшивою утіхою може бути алкоголь, наркотики, перегляд фільмів... 
Людина радо повірить обману, але згодом це приносить ще набагато 
гірші проблеми. Наприклад, сьогодні існує потіха типу: «Прийми вак-
цину, все буде добре, проблеми вирішаться». Не вирішаться! Навпаки, 
вони стануть невирішальними. 

У вірші 12 сказано: «Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда 
Твої днедавні». Про яку подію з давніх часів йдеться? З віршів 20-21 
випливає, що псалмопівець має на увазі перехід через Червоне море. 

«Роздумую й над усіма ділами Твоїми, і міркую над учинками Твоїми» 
(вірш 13) ‒ над учинками, про які нам розповідає Святе Письмо, а також 
про власні досвіди зі свого життя. 

Ідеально було б піднімати свої руки до Господа і шукати Його не 
лише скрутного дня, але шукати Його щодня. Кожного дня виділити для 
Бога хоча б одну годину внутрішньої молитви, навіть якщо це й вима-
гатиме жертви відмови від серфінгування в Інтернеті, від відпочинку 
або від безплідних розваг. В цьому всьому ми часто втрачаємо день за 
днем, рік за роком і майже ціле своє життя. Але якщо радикально пос-
тановимо собі принаймні одну годину на день присвячувати Богу та 
своїй душі, Бог це нам багатократно винагородить. Тоді матимемо час 
на корисні речі, а марних, зайвих і шкідливих уникнемо.  
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Звернімо увагу на деякі інші вислови у цьому 69 псалмі: «Спаси мене, 
о Боже, бо води сягають мені аж по горло. Загруз я в глибокому болоті, й 
немає де стати. Увійшов я у глибокі води, й пориває мене бистрінь. Від 
крику я знемігся; горло у мене пересохло; втомились мої очі, як я ждав на 
мого Бога. Тих, що без причини мене ненавидять, більше, ніж волосу на 
голові у мене. Тих, що мене хочуть погубити ‒ ворогів моїх брехливих ‒ 
сила. Чи ж мушу я те віддати, чого я не загарбав?» (вірші 2-5). 

У наступних 6-10 віршах псалмоспівець усвідомлює свій нерозум і 
просить, щоб через його помилки і провини багато людей не згіршилися 
і не віддалилися від Бога. А потім вказує, що саме через його вірність 
Богові його ненавидять ті, які ненавидять самого Бога: «Ти, Боже, 
знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від Тебе. Не дай, щоб через 
мене осоромились тії, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Не 
дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що Тебе шукають, Боже 
Ізраїля! За Тебе я терпів зневагу, ганьба лице моє вкрила. Чужий я 
став і братам рідним; сторонній ‒ синам матері моєї. Бо ревність 
до Твого дому мене з’їла, зневаги зневажаючих Тебе на мене впали» 

Псалмоспівець взиває: «Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя 
ласка, обернись до мене з великого милосердя Твого» (вірш 17). 

 
 

Слово життя Пс. 77,3 
 

«Скрутного для мене дня я Господа шукаю;  
уночі я простягаю мої руки безустанку, душа моя зреклась утіхи» 

 

У житті кожної людини бувають дні скрути. Рішенням не є впасти в 
депресію, але шукати вихід. Його маємо шукати передусім у Бога. Якщо 
ми не шукаємо виходу в Бога, а шукаємо його в людей, то іноді це може 
якось помогти, але також можемо потрапити у ще більшу проблему. Але 
якщо ми найперше шукаємо допомогу в Бога, Він дасть нам світло або 
поставить на нашому шляху певних людей, які порадять або допомо-
жуть вирішити нашу, здавалося б, невирішальну проблему. 

Як ми повинні звертатися до Бога? Псалмопівець навчає нас: «Уночі 
я простягаю мої руки безустанку». 

Існує різниця: або піддатися у важкій ситуації депресії, яка пара-
лізує людину у скруті, так що вона тільки лежить, не може спати, а 
негативні думки пригнічують її; або мати досвід, який має псалмопі-
вець. Він у скруті безнастанно підносить свої руки до Бога, і навіть у 
цій важкій, майже безнадійній ситуації, шукає Господа. Основною 
проблемою буває лінь, яка заважає людині вийти на той рівень, де 
вона опреться слабкості і депресивній думці, пов’язаній з труднощами, і 
стане як фізично, так і духовно у позицію правдивої молитви. Правдива 
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Різдвяне пастирське послання – 2021 
 

Христос Рождається! 
І цього року ми знову святкуємо разом Різдво Христове. 
Різдвяне Євангеліє від Луки починається словами: «Тими днями 

вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей, 
перший, відбувся, коли Сирією правив Киріній. І йшли всі записатися, 
кожний у своє місто. Пішов також і Йосиф з Галилеї, з міста Наза-
рету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм». 

Подія народження Христа відбулася в історичний період, коли 
проводився перепис жителів у цілій Римській імперії за імператора 
Августа. Август (справжнє ім’я Гай Октавій) жив від 63 року до Р.Х. 
до 14 року після Р.Х. У 44 р. до Р.Х. він швидко став провідною фігу-
рою у боротьбі за владу і панування над Римською державою. У 31 р. 
до Р.Х. він переміг свого головного суперника Марка Антонія і фактич-
но став самодержавцем. У 27 р. до Р.Х. сенат присвоїв йому почесний 
титул Август, тобто величний, священний. Особливо у віддалених 
провінціях про нього почали говорити як про божественного, як про 
спасителя, дарувальника миру, засновника нової ери у Всесвіті, історії 
та природі. Згадка про Августа в Євангелії від Луки не є випадковою, 
її мета ‒ не тільки віднести народження Господа до певного відрізку 
часу в історії: Ісус, а не могутній Август, є справжнім Спасителем і 
Дарувальником миру. 

Ще стосовно Августа: він також втручався у долю Палестини та 
юдаїзму. Він підтвердив царську гідність та владу Ірода, який став 
важливим інструментом його політики як опора імперії на Сході. 

Шлях з Галилейського Назарету до юдейського Вифлеєму, який 
знаходиться на віддалі приблизно 8 км від Єрусалиму, становить бли-
зько 100 кілометрів. Євангелист Лука продовжує: «(Йосип) ішов запи-
сатися з Марією, зарученою своєю, яка чекала дитину». В такому стані 
подорожувати пішки або час від часу їхати на ослі було пов’язано для 
Марії з багатьма труднощами. Можливо, віяв холодний вітер, так що 
буквально кожен відрізок дороги чи кожен метр цієї подорожі був по-
в’язаний з жертвою, і навіть впродовж трьох ночей потрібно було шукати 
пристановище, щоб переночувати. Що в цій ситуації могло приходити на 
думку святому Йосифу? Ще раніше уві сні Бог його застеріг, щоб він 
не боявся прийняти Марію, бо те, що з Неї народиться ‒ Божий Син. 
Святий Йосип був захисником Діви Марії. Жінці, яка б народила ди-
тину, не маючи законного чоловіка, загрожувало каменування. Немо-
жливо було пояснити людям, що тут йдеться про таїнство, що Пречиста 
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Діва Марія зачала від Святого Духа. Бог провістив ще через пророка 
Ісаю: «Ось, діва зачне і породить Сина, і дадуть йому ім’я Еммануїл». 

Можливо, по дорозі Йосипу прийшла думка: «Боже, чому ми по-
винні подорожувати якраз тепер? Чи не міг цей перепис бути раніше? 
Чи не міг бути пізніше?» У важких ситуаціях і нам приходять подібні 
думки. Бог допускає і на нас певні ситуації, які ми в той момент не 
розуміємо, тому і ми говоримо: «Господи, чому саме тепер? Чому 
саме я? Чому прийшло це терпіння? Якби це було раніше чи пізніше, 
я би спокійно це прийняв». 

Безперечно, святий Йосип не залишався в такому людському ми-
сленні. Спокусу нарікання він відразу ж переміг, згадавши Боже сло-
во, яке об’явив йому ангел в надзвичайному сні.  

Що під час цього випробування могла переживати Діва Марія, яка 
найбільше з усіх людей була сповнена Божою благодаттю? Звичайно, Їй 
знову пригадувалися сильні слова і сильний духовний досвід, який 
Вона пережила дев’ять місяців тому в галилейському місті Назареті. 
Тоді в домі, успадкованому від батьків, Вона чувала на молитві. Там 
Святий Дух вчинив найбільше Боже діло ‒ воплочення Божого Сина. 
Глибоко в серці Вона зберігала кожне слово, яке сказав Їй архангел 
Гавриїл: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Тоді ці слова вельми 
здивували Її і Вона роздумувала, що означає це привітання. Ангел 
продовжував: «Не бійся, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти 
зачнеш у лоні й вродиш Сина й даси йому ім’я Ісус. Він буде великий і 
Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть Йому престол 
Його батька Давида, і Він царюватиме над домом Якова повіки й ца-
рюванню Його не буде кінця». Вона знову живо усвідомила, яка над-
звичайно велика подія відбулася. 

Знаємо, що Марія з чотирьох років виховувалася в єрусалимсько-
му храмі. Неподалік від Єрусалиму, в селі Айн-Карім, жила її родичка 
Єлисавета зі своїм чоловіком Захарією, який був священиком і час від 
часу служив у храмі в Єрусалимі. Звичайно, іноді вони обоє відвіду-
вали Пречисту Діву. У храмі Вона вивчала зі Святого Письма про царя 
Давида та історію його життя. Про те, що Месія має народитися у 
Вифлеємі, Вона чула від священиків під час читання пророка Міхея. І, 
можливо, під час подорожі Марія живо усвідомила, що здійснюється 
те, що кілька років тому Вона чула. 

Знову Їй пригадувалися слова архангела Гавриїла: «Він буде вели-
кий і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть Йому пре-
стол Його батька Давида». Глибоко в душі Вона усвідомлювала, що 
тут не йдеться про земне царство, але про Боже Царство, яке триватиме 
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перестають молитися, бо результатів не бачать. А ми ж навпаки з тве-
рдою вірою продовжували молитися, бо були переконані, що резуль-
тат неодмінно буде. У цьому запевнив усіх нас сам Господь Ісус Хри-
стос: «Усе, що попросите в ім’я Моє, дасться вам». 

І той час настав. Родину нині не впізнати. Де була сварка – нині 
лагідна розмова. Свекруха любить сина і невістку, не нахвалиться 
ними. А молоді поважають матір, в усьому їй допомагають. І всі ра-
зом дякують Богові.                                                Михайло, 83р. (м. Броди) 
 
 

Слово життя Пс. 69,15 
 

«Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув; коли б то я урятувавсь 
від тих, що мене ненавидять, і від вод глибоких!» 

 

Незалежно від людського автора псалма, який застосував ці слова 
до себе, тут йдеться про Боже слово, яке певною мірою стосується 
кожного з нас. Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув! Тут постає 
образ людини, яка грузне в болоті. Знаємо, що чим більше вона руха-
ється і намагається з нього вибратися, тим більше грузне. Єдине рі-
шення ‒ щоб її врятував хтось інший. У переносному значенні для 
кожного з нас цим болотом є гріх чи якась залежність, яка так поне-
волює, що людина власними силами з неї не вибереться. Яке рішення? 
Взивати до Того, хто може мене спасти. Душа взиває до Бога, просить 
про визволення: «Витягни мене з болота, щоб я не загрузнув!» Вона 
вже на межі смерті, на межі духовної смерті. «Коли б то я урятувавсь 
від тих, що мене ненавидять!» Людська злоба, за якою часто може 
бути і диявольський дух, старається знищити невинну душу. Брехня і 
зло, перебуваючи в системі, отримують певну силу для фізичного 
знищення і прагнуть знищити навіть вічне життя. Як Бог рятує? Іноді 
дасть геніальну думку, яка опосередковує порятунок, іноді запаморо-
чить голову ворогам, так що вони самі потраплять у пастку. Іноді Бог 
раптово, з дня на день, усуне ворогів або цілу ворожу систему. Бог 
має тисячу способів, як врятувати нас. Але наше завдання ‒ усвідом-
лювати небезпеки. Для цього потребуємо справжньої самокритичності, 
признати, що для мене є розставленою пасткою, і взивати до Бога за 
допомогою. Якщо ми духовно сліпі і навіть не знаємо, що грузнемо, 
то навіть не покличемо Бога на допомогу і втопимося у мнимому добрі. 
Але тоді опинимося у вічному стражданні! Тому ми повинні вчасно 
боротися проти самообману та брехні, але перш за все ми повинні 
просити у Бога допомоги, не можемо покладатися лише на власні сили, 
як на них не може покладатися той, хто грузне в болоті. 
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кож додав, що якщо він через три дні вийде з коми, то буде дуже добре. 
Ще того самого дня хворий вийшов з коми, дякуючи заступницт-

ву Матері Божої, через яку Ісус вислухав молитву і вилив своє Боже 
Милосердя. Великий і славний наш Господь – Ісус! Слава Йому навіки! 

Віра, с. Літиня 
 

Свідчення про силу пророчої молитви 
Мій зять працює за кордоном і приїхав додому на один тиждень. 

Тоді зробив поганий вчинок і я не знала, як то сприйняти. Була обурена і 
мені було важко це йому простити. Між нами була стіна непримирення. 
За два дні ми зібралися спільнотою на молитву і молилися пророчу 
молитву. В цій молитві я поручала Богу і його. Коли повернулася до-
дому, то побачила, що він був цілковито змінений, аж цілий світився 
обличчям, а до мене говорив з великою радістю, ніби нічого не було. І 
так до кінця тижня був якийсь особливий. Старався все поробити, що 
потребувало чоловічих рук. 

Дякую Господу за силу пророчої молити, яка може повністю зві-
льнити людські серця від всього злого.                                            Марія 

 

Родину нині не впізнати 
У цій родині, про яку пишу, нині панує злагода, взаємоповага і 

любов. Одне одному старається чимось допомогти, віддячитися за 
вчасну і безкорисливу підтримку у складних життєвих ситуаціях. Сусіди 
тепер ставлять їх за приклад. Кажу «тепер», бо так було, на жаль, не 
завжди. Ще років два-три тому між членами родини часто виникали 
конфлікти. До бійки, правда, не доходило, але сварилися, називали 
одне одного негарними словами. Невістка проти свекрухи, син проти 
матері, а мама – проти невістки й сина. 

Люди радили їм молитися, благати Бога, щоб у родині настав дов-
гожданий мир і спокій. На це любителі сварки казали, що моляться, але 
справа не міняється. «Треба покаятися з цих гріхів, – сказав їм один 
чоловік, – піти до Святої Сповіді, визнати свої гріхи, покаятися щиро 
і з вірою, що Бог допоможе, молитися.» На це була така відповідь 
свекрухи: «Сумніваюся, що від цього щось зміниться. Моя невістка не 
з тих, що визнають свою вину». 

Так, ситуація складна. Але не безнадійна. Допомогти цим людям 
вирішила наша сім’я. Тож ми обоє з моєю дружиною Любою почали 
молитися в цьому наміренні: Вервицю до Святого Духа, Дев’ятницю 
до Юди Тадея і молитву до Архангела Рафаїла. І хоч минали день за 
днем, тиждень за тижнем, якихось позитивних зрушень у поведінці 
даної родини не було. У таких випадках деякі люди розчаровуються і 
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вічно, і про визволення людства з рабства гріха. В той час правителем 
був римський імператор Август, а правителем у Єрусалимі був жорс-
токий цар Ірод, який хворобливо тримався своєї влади, і навіть убив 
своїх власних дітей, щоб вони не позбавили його престолу. 

Дорогою Марія згадувала події недавнього минулого. Дев’ять міся-
ців тому Вона поспішала тією самою дорогою до своєї родички Єлиса-
вети, щоб поділитися з нею духовною радістю і внутрішньо відкритим 
Їй таїнством. Адже під час відвідин ангела Їй було сказано: «Ось твоя 
родичка Єлисавета ‒ вона також у своїй старості зачала сина, і оце 
шостий місяць тій, що її звуть неплідною». А потім ангел додав: «Ні-
чого бо немає неможливого в Бога». Марія сказала своє «так»: «Ось я 
раба Господня: нехай зо мною станеться по твоєму слову». І ангел 
відійшов від Неї. Після її «так» на Неї зійшов Святий Дух і Вона зачала 
Божого Сина. Можливо, впродовж кількох секунд Вона усвідомила і 
те, що чула в храмі під час читання пророка Ісаї про прихід Месії: 
«Ось, діва зачне і породить Сина, і дадуть йому ім’я Еммануїл, що 
означає: З нами Бог» (Іс. 7,14). Вона також знала пророцтво Ісаї про 
те, що Месія, Спаситель, буде чоловіком болю, який зазнає найважчого 
страждання і приниження. В дусі Вона чула: «Вигляд його не мав нічого 
людського в собі, однак Він скропить багатьох людей кров’ю… Зне-
важений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги; не-
мов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми Його 
нізащо мали. Та Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. 
Ми ж, ми гадали, що Його покарано, що Бог Його побив, принизив. 
Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. 
Кара, що нас спасає, була на Ньому, і Його ранами ми вилікувані. Усі, 
як вівці, ми блукали; кожен ходив своєю дорогою; провини нас усіх 
Господь поклав на Нього. Його мордовано, та Він упокорявся і не роз-
туляв своїх уст; немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця 
перед обстригачами, не відкривав Він уст...» (Іс. 52-53). 

Серце Пречистої Божої Матері усвідомлювало це болісне пророцтво, 
яке на 40-й день після народження Христа знову нагадав Їй старенький 
пророк Симеон, коли тримав на руках Ісуса, кажучи: «Очі мої бачили Твоє 
спасіння, що Ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту 
поганам». І тоді Симеон сказав Марії: «Ось цей поставлений для падіння 
й підняття багатьох в Ізраїлі; Він буде знаком протиріччя, та й тобі 
самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». 

Мабуть, ці роздуми та духовні досвіди знову виринали в її думках 
під час цієї чотириденної подорожі. Але одночасно Вона була спов-
нена великою радістю від того, що Бог дав людству Месію, Спасителя, 
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який врятує людей від гріха і відкриє браму вічного Царства кожному, 
хто повірить у Нього. 

Коли вони нарешті прибули до Вифлеєму, то звісно ж тішилися, 
що відпочинуть у родичів. Однак для них не було місця ні у родичів, 
ні в заїзді. Все було зайнято, всюди було повно людей. А тоді Йосип, 
який знав околиці Вифлеєму, згадав про одну печеру. Туди прибули 
ці двоє бідних і, здавалося б, незначних людей, але Бог мав з ними 
Свій план в історії спасіння. В печері були ясла зі сіном і тут Пресвята 
Богородиця породила Божого Сина ‒ нашого Спасителя, загорнула 
Його в пелени та поклала у ясла. 

А в тій країні пастухи були під відкритим небом, і вночі сторожи-
ли на варті біля свого стада. Раптом ангел Господній став біля них, і 
слава Господня їх осіяла. Їх охопив великий страх. Ангел їм сказав: 
«Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього 
народу: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же 
Христос Господь. І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що ле-
жатиме в яслах». І вмить пристала до ангела велика сила небесного 
війська, що хвалила Бога: «Слава во вишніх Богу й на землі мир людям 
благовоління». І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до 
одного заговорили: «Ходім лишень до Вифлеєму та подивімся на ту 
подію, що Господь об’явив нам». І пішли вони притьмом і знайшли 
Марію, Йосифа й Дитятко, що лежало в яслах. Побачивши Його, вони 
розповіли, що їм було сказано про це хлоп’ятко; і всі, хто чув їх, ди-
вувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала 
все це, роздумуючи в своїм серці (Лк. 2,8-19). 

Те радісне різдвяне «Ґлорія» ‒ «Слава во вишніх Богу й на землі 
мир людям благовоління», нехай пролунає і в сьогоднішній важкий 
час, коли весь світ говорить про небезпечну вакцинацію і коли, як 
бачимо, правителі світу наче б втратили розум. Невдовзі після наро-
дження Ісуса цар Ірод намагався Його вбити. І сьогодні є багато Іродів, 
які прагнуть вбити Ісуса у наших серцях і зазіхають також на наше 
духовне та фізичне життя. Таїнством беззаконня є те, що той, хто сьо-
годні називає себе папою, також займається пропагандою т.зв. вакцини 
для всіх, хоча від неї дуже наполегливо перестерігають експерти з 
вірусології та імунології. Ми визнаємо уряд апостола Петра, але кожен 
католик повинен знати, що цей чоловік, який інтронізував демона 
Пачамаму, пропагує шлюби гомосексуалістів і небезпечну вакцинацію, 
не є як апостол Петро, але як апостол Юда, який зрадив Христа. Тому 
ми не приймаємо цього фальшивого апостола і його відступницьку, 
аморальну та самонищівну програму. Віримо, що в цей важкий рік, коли 
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у катакомбах. Тому не чекайте! В історії Америки та Католицької Церкви 
сьогодні настав історичний момент. Дійте рішуче, завтра вже може бути 
пізно! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

1.01.2021
 

 

Свідчення про вислухану молитву 
 

Я проживаю в селі. Тут є маленька спільнота: я, моя у Христі сестра 
Оля і її дочка, яка час від часу приїжджає до нас. Ми разом молимося, 
також і пророчу молитву. Під час пророчої молитви на ту сторону, де 
є моя родина. я завжди молюся, щоб і ці сухі кістки ожили. Одного 
вівторка ми зібралися о 6:00 і молилися. Наступного дня о 7:00 зате-
лефонувала дружина мого племінника Петра і сказала, що йому дуже 
погано і вже сам не може ходити. Син з чоловіком поїхали до нього, 
щоб відвезти його в лікарню у с. Меденичі. А я почала за нього молити-
ся вервицю до Матері Божої. За деякий час зателефонував син і сказав, 
що Петро впав у кому і «швидка» забрала його у лікарню в Дрогобичі. 
Я на хвилину задумалася, що буде з його малою дитиною, жінкою, 
незавершеною будовою. Спочатку подумала про земне, але потім зу-
пинилася і пригадалися слова Ісуса, що Господь про сироту і вдову 
подбає, а головне ‒ щоб його душа була спасенна. До Церкви він ходив 
раз на рік, а як молився ‒ не знаю. Я перепросила Ісуса за земну думку і 
сказала, що нехай буде воля Божа, тільки щоб його душа була спасенна. 
Просила за нього Ісуса всім серцем. Потім з вірою прийняла, що Ісус 
мене вислухав і отримала на душі мир. Ще зателефонувала до Олі з 
проханням про молитву. Також син попросив нашого отця про молитву. 
За деякий час отець зателефонував і сказав, що йому можна уділити 
єлеопомазання. Я зраділа, однак не знала, як на це зреагує дружина 
хворого. Але вона погодилася. Я зателефонувала до Олі, щоб поділи-
тися радістю. Оля сказала, що може хворий і посповідається. Я це не 
взяла до уваги, бо знала, що хворий є у комі. У палаті біля хворого 
отець, дружина хворого і син помолилися. Коли отець уділив хворому 
єлеопомазання і сказав: «Амінь», то хворий різко відкрив очі і почав 
піднімати руки. Отець запитав його: «Як Ваше здоров’я?», а той відпо-
вів «Добре». Тоді отець запропонував Петру посповідатися, на що він 
погодився. Таким чудесним виходом з коми дуже підбадьорилися й 
інші хворі. Ще три жінки приступили до сповіді. Пізніше його дружина 
мені сказала, що лікар говорив, що ще три години і він би помер, а та-
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лює Бергольйо. Розкол полягає в тому, що Бергольйо виступив проти 
Христа і Його Євангелія та проповідує фальшиве євангеліє (Гал. 1,8-9), 
за яке падає прокляття на нього і на тих, які йому підпорядковуються. 
Якщо в Літургії проголошується єдність з т.зв. папою Франциском, то 
це є відреченням від єдності з нашим Господом і Спасителем Ісусом 
Христом. Це має бути зрозуміло кожному католикові. 

І єпископ, і священик, який перебуває в єдності з Бергольйо, має 
духа антихриста, співпрацює у масовому геноциді людства, а тому в 
Америці повинен бути визнаний як persona non grata. Хто підпорядкову-
ється Бергольйо та просуває його геноцидну програму вакцинації «для 
всіх», повинен стати перед судом разом з іншими злочинцями, які про-
пихають геноцид людства. Бергольйо зробив з Католицької Церкви 
небезпечну та антилюдську секту. Тому єпископи та священики по-
винні відділитися від цієї злочинної організації Бергольйо. 

Як врятувати папство, яким Бергольйо зловживає для самознищення 
Церкви, і таким чином в корені його ліквідує? 

Візантійський Вселенський Патріархат (BВП) закликає вас, право-
вірні єпископи Америки, відділитися від глобалізаційної системи т.зв. 
Єпископської конференції. Саме цим кроком ви вийдете з підпорядку-
вання архиєретику та фальшивому папі Бергольйо. І навіть якщо б вас, 
правовірних єпископів, була меншість, створіть замість конференції 
власне єпископське об’єднання з чіткою програмою духовної обнови 
Католицької Церкви. Перестаньте згадувати в Літургії ім’я архиєретика 
Бергольйо та відділіться від сучасного єретичного і апостатичного 
Ватикану. Підстава цього ‒ порятунок самої суті Христової Церкви. Це 
принесе спасіння і кожному з вас та довіреним вам душам. Єпископи 
ВВП у надзвичайній ситуації та надзвичайним способом обрали закон-
ним папою колишнього нунція США, архиєпископа К.М. Вігано, за його 
відсутності. Обрання він ані не відхилив, ані поки що не прийняв. Бог 
чекає на вас, щоб ви створили умови для порятунку папства. Тому ви-
ступіть за правовірного наступника апостола Петра. Він був обраний у 
цій критичній ситуації, коли необхідно зупинити процес самоліквідації 
Католицької Церкви. 

Шановні єпископи США, якщо зробите ці перші кроки, то цим зні-
мете з Католицької Церкви прокляття, яке впало на неї за єресі синкре-
тизму, неомодернізму та аджорнаменто ІІ Ватиканського Собору. 
Прокляття ще підсилюють найважчі злочини Бергольйо. Бог бажає, щоб 
рятівну реформу провели ви! 

Якщо не проведете її, духовний рак буде прогресувати. Церква, 
вірна Христовому вченню, залишиться, але з вашої вини буде вже тільки 
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людство чекає багато змін, Бог врятує нашу любу Україну. Ісус є наш 
єдиний Спаситель. Тому слова: «Сьогодні вам народився Спаситель» 
стосуються кожного з нас. Сьогодні і тобі народився Спаситель, твій 
Визволитель, Той, який дає тобі життя дочасне і вічне. Скажи Йому 
тепер: «Приймаю Тебе, Господи Ісусе, за свого Господа і Спасителя. 
Ти ніколи не покинеш мене. Довіряю Тобі. Ти є найбільший дар». 

Ти прийняв Ісуса, і тепер тебе стосується: «Тим, які Його прийняли, 
дав владу дітьми Божими стати». Ти – Божа дитина, спадкоємець 
Божого царства, і це причина найбільшої і справжньої радості! 

Христос Рождається!  
Благословляє вас Патріарх Ілля і ваші єпископи  
 

 

Різдвяне «Глорія» в США (пастирське послання) 
 

Знову послухаймо уривок з різдвяного Євангелія: «Були у тій сто-
роні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі 
коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з’явився і слава Господня 
їх осіяла й великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: „Не бійтесь, 
бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу: Сьо-
годні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос 
Господь!...” І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, 
що хвалила Бога й промовляла: „Слава (Глорія) во вишніх Богу й на землі 
мир людям Його вподобання”» (Лк. 2,8-14). 

Ми, американські єпископи, звертаємось до вас, дорогі католики 
США, не лише у цей різдвяний час, але й у критичний час, який на-
став. І все ж цього року те різдвяне «сьогодні» має стати надзвичайно 
актуальним ‒ так, сьогодні вам народився, сьогодні прийшов Спаситель, 
щоб спасти Свою Церкву і Америку від прокляття та запланованого 
геноциду. Сьогодні можемо з цілого серця співати разом з ангелами 
це радісне «Глорія» ‒ Слава во вишніх Богу! 

Дорогі брати і сестри, наш обов’язок ‒ дати вам правильну духовну 
орієнтацію на основі правдивого діагнозу сучасної ситуації. Що сто-
сується політичної, економічної, медичної та інших сфер, ми усвідом-
люємо, що ви, які стежите лише за офіційними ЗМІ, що знаходяться в 
руках пропагандистів всесвітньої глобалізації, є дезорієнтованими. Ви, 
які чуєте й іншу сторону, яку свідомо замовчують, і щиро шукаєте 
правду, можете створити собі об’єктивну картину подій, які ми тепер 
переживаємо. Це, передусім, махінації, пов’язані з президентськими 
виборами, з коронапсихозом, з носінням масок, з просуванням тестів та 
нав’язуванням нової вакцини, яка на основі модифікованих РНК і ДНК 
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змінює людський геном. Вакцинація новою вакциною також має при-
вести до оцифрування людей, фактично до чіпування. Ті, які її пропи-
хають, публічно заявляють, що якщо проведуть т.зв. добру роботу з 
вакцинами, то їм вдасться на першому етапі зредукувати людство на 
1 мільярд. Однак мета ‒ редукція, тобто геноцид, шести мільярдів! 

В даний час також говорять про т.зв. велике перезавантаження. 
Передумова його проголошення, як заявили пропагандисти, полягала 
в тому, щоб ні в якому разі не допустити перемоги президента Трампа 
на виборах. 

Якщо подивитися на ці події з етичної, моральної та християнської 
точки зору, то постає основне питання: Як можливо, що ініціатори 
організованого масового злочину не притягнені до жодної судової 
відповідальності? Адже тут йдеться про найважчі злочини, які несе з 
собою наполегливо пропагована вакцинація. До них належать: 1) злочин 
геноциду людства в програмі т.зв. редукції; 2) зусилля винищити людсь-
кий рід шляхом зміни людського геному модифікованою ДНК- і РНК-
вакцинами; 3) чіпування населення за допомогою вакцини, яка також 
містить гідрогель з органічними наночастинками, або інша форма чі-
пування. Вона має повністю позбавити людину того, що їй найбільш 
властиве, тобто вільної волі ‒ свободи людини. 

Що на ці три важкі злочини говорить Бог і Його закони?  
Що стосується геноциду, то V Заповідь Декалогу каже: «Не вбивай!». 

Навмисні, організовані та масові вбивства заслуговують найсуворішого 
покарання. В Америці ним є електричне крісло. Якщо цих злочинців 
вчасно не затримати і не покарати, вони здійснять серію найважчих 
злочинів, наслідком яких стане масовий геноцид, ліквідація людського 
роду та сатанізація решти людства. 

Що стосується оцифровування ‒ чіпування людей ‒ то це найваж-
чий ступінь рабства. Навіть галерник, прикутий до весел, ще мав свою 
власну волю і своє власне мислення, тобто мав певну свободу. Однак 
через добровільне чіпування людина віддає найдорожче ‒ свою волю ‒ 
незнаній системі. Це міжособистісна або демонічна опанованість. 
Людиною повністю керує інша людина або навіть демон. Тому дуже 
актуальним є пересторога Божого слова в книзі Одкровення, що ті, які 
приймуть на чоло або на руку знак звіра з числом 666, будуть мучитися 
від виразок і закінчать у вогняному озері. Це тому, що людина, яка доб-
ровільно приймає клеймо ‒ чіп ‒ тим самим віддає свою душу дияволу, і 
дороги назад не існує. Чому? Бо така людина вже нездатна каятися, тоб-
то не може розбудити досконалий жаль навіть у годину смерті. Причина 
полягає в тому, що вона вже добровільно відреклася власної волі, а тим 
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заперечив саму суть християнства. Єпископи, які представляють небез-
печний сектантський курс Бергольйо в Католицькій Церкві, повинні 
бути позбавлені уряду. Єпископські кафедри повинні зайняти правовірні 
єпископи, що захищають Божі закони та правовірне вчення, яке веде до 
спасіння. Бергольйо глобально переводить Католицьку Церкву в сата-
нинську антицеркву Нью Ейдж. У Римі, 8 грудня 2020 року, Бергольйо 
став членом Ради з питань інклюзивного капіталізму разом із Ротшиль-
дами, Рокфеллерами... Насправді він створив нероздільну єдність з гло-
балістами, які мають на меті редукцію, тобто геноцид, людства, і виконує 
їхню злочинну програму. Про це свідчить і грудневе проголошення 
Конгрегації віровчення, підписане Бергольйо, яке пропагує вакцини з 
клітинами абортованих дітей. У США злочинну програму Бергольйо 
реалізує Єпископська конференція. Вона просовує фатально небезпе-
чну вакцинацію, від якої справжні експерти категорично перестерігають. 
Нова мРНК-вакцина: 1) змінює людський геном і робить людей генетич-
но модифікованими організмами, нездатними передавати життя майбут-
нім поколінням, 2) містить гідрогель з органічними наночастинками, що 
є формою чіпування, 3) містить тканину, заживо вирвану з ненародженої 
дитини. Головним ініціатором сучасної геноцидної вакцинації є Білл 
Гейтс. Геноцидну програму цього злочинця просувають Бергольйо та 
берголіанські єпископи в США під гаслом «вакцина для всіх». Це зрада 
християнства, злочин проти Бога та злочин проти людства. 

Сьогодні недостатньо покарати ініціаторів геноциду, військовий 
уряд повинен силою провести також відокремлення церковної ієрархії 
від берголіанського Ватикану. Навіть відхід Бергольйо не був би задові-
льним рішенням. На його місце прийшов би Франциск № 2, а духовну 
владу на окремих територіях фактично далі здійснювали б призначені 
ним слуги антихриста. Задля порятунку католицизму інституція папст-
ва повинна переміститися з Ватикану на інше місце. Ним сьогодні 
мали б стати США. В період релігійної кризи папський престол 70 
років знаходився у Франції (Авіньйон, XIV століття). Крім того, в 
історії Церкви багато разів було двоєпапство, а навіть троєпапство. 
Але жоден із цих справжніх чи фальшивих пап не ліквідував доктри-
нальних та моральних основ Церкви, так, як це робить Бергольйо. 
Створювати якусь мниму католицьку правовірність, примушуючи като-
ликів будь-якою ціною слухатися багатократного єретика, відступника 
і бунтівника проти Бога, який лише окупує папський уряд ‒ це нонсенс! 
Страх перед схизмою є фальшивим. Реальність така, що схизма тут вже 
існує, бо верховний уряд окупує відступник, який відділився (sci,zw) 
від Христа. Хто вірний Христу, той не може бути в структурі, яку очо-
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боятися. Там вас чекає справедлива нагорода, і Господь Ісус Христос 
скаже вам: «Усе, що ви зробили одному з Моїх найменших – ви Мені 
зробили» (Мт. 25,40), «Увійди в радість свого Господа» (вірш 23). 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

12.11.2020 
 

 

Єпископи США, відділіться від сектантського берголіанізму! 
 

Католицька Церква під проводом Бергольйо стає небезпечною орга-
нізацією, яка співпрацює з масовими вбивцями в геноциді людства. В 
даний час надією для Церкви і світу є США. Як має настати порятунок? 
У США в цій кризовій ситуації після сфальсифікованих виборів владу 
повинна перейняти армія, яка наведе порядок (див. генерал Єгу, 2 Царів 
9-11). В першу чергу вона покарає злочинців, які ініціюють або підтри-
мують геноцид Америки та людства. Ці злочинці перебувають на тери-
торії США. Підставою перейняття влади військовою силою є не лише 
груба фальсифікація президентських виборів, але головним чином ‒ 
порятунок Америки від розпочатого геноциду. Його запланували, а та-
кож просувають, злочинці проти людства, які мають в руках найбільший 
фінансовий капітал. Вони зловжили слабкою демократією і запровадили 
приховану диктатуру. Вони хочуть глобально, для всього людства, реалі-
зувати т.зв. Велике перезавантаження. Однак вихід у тому, щоб це Вели-
ке перезавантаження реалізувалося на них ‒ через конфіскацію їхніх 
банків та майна. Вони повинні стати перед військовим судом. Якщо во-
ни не будуть справедливо покарані, то довершать геноцид людства! 

Перед військовим урядом стоять нагальні завдання: 
1) взяти до своїх рук мас-медіа, якими поки що володіють ініціатори 

геноциду; 
2) припинити геноцидну вакцинацію; 
3) заборонити на території Америки небезпечну берголіанську секту, 

яка окупує Римо-Католицьку Церкву і паразитує на ній. Берголіанських 
єпископів необхідно позбавити уряду.  

Чим є берголіанізм і яка його мета? 
Берголіанізм окупує Католицьку Церкву по всьому світі. Бергольйо 

як єретик і відступник незаконно узурпує папський уряд. Він об’єднався 
з ініціаторами геноциду людства, планує Велике перезавантаження і так 
само, як Гейтс, пропагує геноцидну вакцину для всіх. Він легалізує 
содомію, яка суперечить Божим Заповідям, і веде до занепаду також 
американське суспільство. Інтронізацією демона Пачамами Бергольйо 
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самим і права на вільний вибір. Вона стала медіумом демонів. Через 
вакцинаційне чіпування людина віддалася в руки системи антихриста 
чи самого сатани. Кожна людина, яка хоче бути щасливою і вічно спа-
сенною, повинна протиставитися цьому, навіть за ціну власної смерті! 

Надихаючим прикладом є героїчні лікарі по всьому світі, які ра-
дикально виступили проти нової форми вакцинації. Італійський лікар-
фахівець Р. Петрелла безкомпромісно заявив: «Радше смерть, ніж 
вакцина!» Подібно висловився і американський лікар Р.А. Буттар: «Чому 
я повинен вважати цю вакцину безпечною для мого тіла і для тіла 
моїх дітей? Я радше помру, ніж це допущу! Пора взяти таких людей, 
як Гейтс та Фаучі, і притягнути їх до відповідальності за те, що 
вони зробили. Тому я наражаю на небезпеку і своє життя...». 

Таких лікарів в Америці багато, і ми, єпископи США, повинні їх 
підтримати, бо вони діють згідно з Божим порядком. Цим вони відс-
тоюють V Заповідь Декалогу «Не вбивай!». 

Шоком для кожного католика є те, що цю геноцидну вакцину для 
всіх рішуче пропагує відступник на папському престолі Франциск 
Бергольйо. Він ігнорує справжніх експертів у сфері медицини та їхні 
попередження. До того ж, пропагуючи нову вакцину, він виконує Гейт-
сову програму редукції ‒ геноциду людства. 

Звичайно, ми, єпископи, зобов’язані підтримати героїчних лікарів, 
але якщо згадуємо Бергольйо в Літургії та перебуваємо в єдності з ним, 
мусимо, навпаки, як і він, схвалювати злочин геноцидної вакцинації 
та просувати його всупереч своїй совісті та всупереч Божим Заповідям. 
Але так ми стаємо співвинними у масовому злочині, і нас чекає таке 
саме покарання в часі та у вічності, як і його ініціаторів Гейтса, Фаучі, 
Сороса та інших. 

Бергольйо причетний до найважчих злочинів проти Бога і проти 
людства. Якщо ми, єпископи, підпорядковуємося йому, а ви, дорогі 
священики та віруючі, підпорядковуєтеся нам, то всі ми несемо співвід-
повідальність за ці найважчі злочини. Чи усвідомлюєте цю реальність, 
дорогі католики? Що нам тепер робити? Чи маємо далі залишатися у 
підпорядкуванні йому і таким чином тримати себе і вас під прокляттям? 

Однак псевдопапа пропихає також інші злочини проти Бога і проти 
людства. Ви, звісно ж, знаєте, що Бергольйо відкрито виступив за лега-
лізацію співжиття содомітів! Він також прецедентно нормалізував уси-
новлення дітей содомітами та педофілами. Чи ви також згідні з цими 
ініціативами, шановні католики Америки? Це не тільки гріх проти Божих 
Заповідей, але й важкий злочин проти дітей. Крім того, легалізація 
співжиття гомосексуалістів є сатанинським засобом знищення природ-
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ного інституту сім’ї, яка складається з батька, матері та дітей. Бергольйо 
прагне ліквідувати цю Божу інституцію. Чи ви, дорогі віруючі, погоджу-
єтеся і з цією його злочинною програмою ліквідації інституту сім’ї? 

Бергольйо схвалив статеве виховання дітей у школах (у літаку при 
поверненні з Панами). Крім того, він попередив батьків (Ірландія, 2018 р.), 
що вони повинні підтримувати своїх зманіпульованих дітей, які пере-
бувають в омані содомії та трансгендеризму. Батьки не сміють вести 
їх до усвідомлення реальності, ким вони насправді є ‒ хлопчиком чи 
дівчинкою. Бергольйо проявив себе як пропагандист деморалізаційної 
гендерної ідеології. Але її метою є також геноцид людства. Чи ви, дорогі 
католики, погоджуєтеся з цим? Ні Бог, ні християнське сумління не 
можуть з цим погоджуватися. 

Пропагуючи статеве виховання, Бергольйо насправді пропихає сек-
суальну деморалізацію дітей не лише шкільного віку, але й дошкільного. 
На цих уроках діти переглядають порнографію, вивчають інструкції 
сексуальних збочень і практикують їх на подібних «тренінгах»; їх ве-
дуть до онанізму та гомосексуальних актів... Молода людина, морально 
отруєна цим т.зв. статевим вихованням, нездатна створити природну 
сім’ю. В рамках цього псевдовиховання пропагується і гормональна 
терапія та операції зі зміни статі. Молодь перетворюють на фізичних та 
душевних калік, які навіть не знають, ким вони, власне, є. Такі нещасні 
вже не можуть мати дітей і жити в сім’ї. 

Жестом підтвердження цієї сатанинської програми було те, що 
Бергольйо у Великий четвер (2015 р.) поцілував ноги транссексуалу. 
Даний жест ‒ це не лише пропагування цього збочення. На духовному 
рівні Бергольйо цим каже: «Ви, транссексуали, внаслідок цього мого 
жесту перестаєте нести відповідальність за систему морального розбе-
щення, яке спричиняєте, оскільки я, як глава Церкви, перекладаю відпо-
відальність і провину на всю Католицьку Церкву. Цим жестом я вам 
кажу, що ви чисті, а прокляття за ваші злочини тепер падає на Церкву». 

Ісус умивав ноги апостолам. Цим жестом Бергольйо підняв транс-
сексуалістів до ролі нових апостолів. Іншими словами, він їм сказав: 
«Ідіть і пропагуйте аморальність. Відповідальність лягає на мене». Це 
не лише грубе зловживання папством, але й пряма спроба ліквідувати 
сам уряд апостола Петра. 

Плід псевдопапства Бергольйо ‒ це розвиток гомосексуальної ме-
режі на найвищих місцях у Церкві. Проти неї сміливо виступив наш 
колишній апостольський нунцій К.М. Вігано. Він закликав Бергольйо 
піти у відставку разом з усією гомо-мережею. 

Шановні католики, на чий бік станете ви? На бік Бога і архиєпис-
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вірену та небезпечну вакцину для всіх. Бергольйо – повний анальфабет 
у медицині, як і головний пропагандист вакцинації Гейтс, який також 
має нульову медичну освіту. Ці обидва медичні невігласи мають ні за 
що справжніх медичних експертів. Подібним анальфабетом у меди-
цині є також голова Єпископської Конференції Словаччини (ЄКС) 
архиєпископ Зволенський, який закликав словаків взяти участь у жор-
стокому антиконституційному загальнодержавному тестуванні. Цей 
невіглас у медицині не радився зі справжніми вченими, а до того ж, 
зловживав церковним авторитетом для обману і маніпуляції словаць-
кими католиками, а також широкою громадськістю. Подібну дурницю 
з ковідом здійснив і голова ЧЄК (Чеської Єпископської Конференції) 
архиєпископ Граубнер, наказавши одягнути «намордники» єпископам 
ЧЄК, і таким чином зловжив святовацлавською прощею для пропага-
нди ковід-істерії. Вже небагато бракувало до того, щоб вони вийшли у 
скафандрах. На жаль, цю втрату розуму ЧЄК наслідував і міністр 
охорони здоров’я та інші політичні лідери. З благословенням та зраз-
ковим жестом ЧЄК вони згодом запровадили безглузді та драконівсь-
кі заходи. Обов’язком Чеської та Словацької Єпископських Конфере-
нцій було порадитися зі справжніми експертами, а потім сказати ясне 
слово правди і таким чином викрити обман з COVID-19. На жаль, во-
ни зробили прямо протилежне. Це ознака принаймні холуйства, боя-
гузтва та зради правди. 

На відміну від цих клерикалів, Візантійський Вселенський Патрі-
архат глибоко поважає усіх чесних лікарів, як за кордоном, так і в 
Чехії, і пишається ними разом з усіма тверезомислячими та чесними 
людьми, віруючими чи невіруючими. Особливо дякуємо вам, лікарям, 
які останніми днями сміливо оприлюднили свою правдиву позицію 
щодо коронавірусу та пов’язаної з ним паніки. 

Цю вдячність чеським героям у медицині висловлює Візантійсь-
кий Вселенський Патріархат, який захищає скарб не лише католиць-
кої віри, але й усього християнства від єресей та аморальності, які 
розкладають не тільки Католицьку Церкву, але й суспільство в цілому. 

Якщо б громадськість очікувала виявлення вдячності для відваж-
них лікарів з боку ЧЄК, то, мабуть, не дочекалася б і до судного дня. 

Шановні лікарі, витривайте на цій дорозі правди. Залишіться вір-
ними лікарській присязі, яку ви склали, щоб захищати здоров’я нас, 
громадян Чехії. І навіть якщо б ви зазнали переслідувань, залишіться 
вірними своїй совісті та лікарській честі. Запевняємо вас, що коли 
кожен з вас буде завершувати свій життєвий шлях та свою життєву 
боротьбу, і буде переходити через міст смерті у вічність, то можете не 
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тетом. Це дивний симбіоз ‒ брехня, замаскована релігійним авторитетом. 
Якщо Баслер вже займається охороною здоров’я, то чому не рекомендує 
справді перевірені ліки, які рекомендують фахівці у сфері медицини 
проти вірусних інфекцій? 

Коротше кажучи: Вся вакцинація проти СOVID-19 не має служити 
здоров’ю, але є великим обманом. Вже загальновідомо, що її головна 
мета ‒ т.зв. редукція, тобто чіпування населення та винищення людсь-
кого роду. 

Цитата: «Не можна нікого дискримінувати через рішення не прийма-
ти вакцину... але людина мусить зробити все, щоб не заразити інших». 

Відповідь: Якщо Баслер посилається на дилетантів у медицині, 
якими є псевдопапа Бергольйо і теперішня Конгрегація, яка здійснює 
задуми Гейтса та світових еліт, то з цією аргументацією він, безумовно, 
не вистоїть на Божому суді. Баслер непрямо пропихає те саме, що 
Гейтс та ініціатори редукції людства, тобто обов’язкову вакцинацію 
для всіх. Ті, які не будуть вакцинуватися, начебто загрожують здоров’ю 
та життю інших людей, стверджує Баслер. Чи Баслер усвідомлює, що 
бреше, чи робить це несвідомо? Однак у його випадку провина ще бі-
льша, бо питання цієї вакцинації стосується не лише втрати здоров’я 
та фізичного життя, але й зведення душ до вічної погибелі. Цим листом 
Баслер вчинив найважчий злочин проти Бога і проти людства. Віримо, 
що більшість чеських та моравських єпископів не має з ним єдності. 

 

+ Методій, ЧСВВр      + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі Візантійського Вселенського Патріархату 

 

23.12.2020 
 

 

BВП висловлює вдячність сміливим чеським лікарям 
 

Нещодавно Візантійський Вселенський Патріархат (BВП) висло-
вив публічну подяку від імені всіх щирих християн та людей доброї 
волі сміливим лікарям як у Німеччині, так і в США, Італії, Іспанії та у 
всьому світі. Він оцінив рух лікарів, які відважно, просто героїчно, 
виступили проти ковід-істерії та зловживання медичною наукою. Ба-
гатьох лікарів, а також звичайних громадян, підбадьорило це справе-
дливе визнання та оцінення, висловлені на адресу справжніх героїв в 
області медицини. А сьогодні ми хочемо високо оцінити і рух чеських 
лікарів, які безстрашно виступили за правду та здоров’я людей. 

Вражає реальність, що найвищі церковні представники, навпаки, 
ігнорують справжню професійну медицину. Вершиною безумства є 
ватиканський документ, яким псевдопапа Бергольйо просуває непере-
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копа Вігано? Або ж разом з Бергольйо ви берете на себе відповідаль-
ність за всі злочини аморальності, такі як содомія, транссексуалізм і 
деморалізація дітей та молоді? 

Чи розумієте, дорогі американські віруючі, чому Бергольйо, і навіть 
деякі з нас, американських єпископів, просували Байдена і твердо ви-
ступають проти президента Трампа? Байден виступає за гомосексуалізм 
і транссексуалізм. 

Ставлення Божого слова до т.зв. сексуальної орієнтації однознач-
не. Ісус виганяв нечистих демонів і Боже слово застерігає від гомосе-
ксуалізму покаранням вічним вогнем. Хіба не знаєте слів Святого Пи-
сьма? «Содом і Гомора… віддались були розпусті (содомії) й лежать 
як приклад, скарані вічним вогнем» (Юди 1,7). 

Від двох великих гріхів ‒ гомосексуалізму та чіпування ‒ Боже слово 
ясно і чітко перестерігає вічним покаранням у вогняному озері. Третім 
великим гріхом є ідолопоклонство. ІІ Ватиканський Собор через т.зв. 
пошану до поганських культів, а фактично і до їхніх демонів, вчинив 
грубий злочин проти Першої Божої Заповіді. Іван Павло ІІ жестом спі-
льної молитви з поклонниками демонів у Асижі (1986 р.) нормалізував це 
ідолопоклонство. Католицький світ мовчав, тобто прийняв це. Бергольйо 
довершив приховану апостазію II Ватиканського Собору і жесту в Асижі 
інтронізацією демона Пачамами у соборі св. Петра. Цим він накликав 
прокляття на всю Католицьку Церкву! У єпископів та священиків це 
прокляття спричинило духовну сліпоту, втрату совісті та затемнення 
розуму. Єдина дорога порятунку для єпископів і священиків ‒ це прав-
диве покаяння в області Першої Заповіді. Сьогодні існує повне не-
знання або ігнорування Божого слова та Церковної традиції. За гріхи 
ідолопоклонства, тобто за синкретизм з поганством, Бог карав обраний 
народ хворобами, війнами, зруйнуванням єрусалимського храму та Ва-
вилонським полоном. Апостол, застерігаючи, взиває: «Те, що жертву-
ють погани, вони жертвують не Богу, а демонам!» (пор. 1 Кор. 10,20). 

Прокляття, накликане інтронізацією демона Пачамами у 2019 році ‒ 
це СOVID-2019 і духовна сліпота колишніх християнських народів та 
пов’язана з цим нездатність виступити проти плану масового геноциду. 
Тому сьогодні реальність така, що Католицька Церква зловживає своїм ав-
торитетом для просування коронапсихозу і пов’язаних з ним геноцидної 
вакцинації та чіпування. Тут ясно видно плоди втрати совісті та розуму. 

Як можна зняти прокляття? Лише через правдиве покаяння за гріхи 
проти Першої Заповіді, тобто за ідолопоклонство, коріння якого сягає 
II Ватиканського Собору. 

Як можемо бажати для Америки благословення та відвернення 
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геноциду, пов’язаного з прокляттям, якщо всі священики повинні щодня 
мантрувати про свою єдність з найбільшим богохульником, архиєре-
тиком та ліквідатором папства? Рішенням є це наше зобов’язуюче про-
голошення: 

Ми, американські єпископи, в Божому авторитеті, проголошуємо та 
зобов’язуємо у совісті всіх католицьких священиків і самих себе, що 
на Різдво, на свято Христового народження, а також ніколи після цього, 
ми вже не будемо згадувати єдність з Іродом Церкви ‒ теперішнім 
псевдопапою Франциском Бергольйо. 

А також ми, американські єпископи, перед цілою Католицькою Цер-
квою на основі апостольського авторитету проголошуємо, що Франциск 
Бергольйо є недійсним папою і відкидаємо будь-яке підпорядкування 
йому. До цього закликаємо і всіх інших єпископів Католицької Церкви. 

Ми, американські єпископи, обираємо шлях, який нам вказав наш 
колишній нунцій Карло Марія Вігано, який закликав Бергольйо до 
відставки. Тепер ми реалізуємо цю рятівну програму для Церкви та від-
діляємося від недійсного папи. Архиєпископ Вігано закликав і до мора-
льного та духовного відродження Церкви. Цю програму обнови ми 
розпочинаємо від свята Різдва Христового, тобто від 25 грудня 2020 року. 

Шановні католики Америки, якщо якийсь священик або єпископ 
буде й надалі згадувати в Літургії ім’я фальшивого папи Бергольйо, то 
він не підпорядковується програмі обнови Церкви, якої бажає Бог. Тоді 
ваш обов’язок ‒ негайно відділитися від прокляття вигуком «Анатема!». 
Якщо даний священик в наступній Літургії буде згадувати ім’я Берго-
льйо, то перестаньте брати участь у його Літургії, бо він накликає не 
благословення, а прокляття. 

Через єресі Бергольйо відділився від Бога і від Тіла Христового ‒ 
Церкви. Однак він не послухався заклику піти у відставку. Тому ми 
відділяємося від нього як від мертвого члена. Цим виходимо з-під про-
кляття, яким він нищить Католицьку Церкву. Зборище, яке має єдність з 
архиєретиком Бергольйо ‒ це не Церква Христова, а розпусниця анти-
христа, синагога сатани (Од. 3,9). Відділяючись від неї, американські 
католики відновлюють своє відношення до нашого Господа Ісуса Христа 
і створюють простір для духовної обнови Церкви та цілої Америки. 

Це пастирське послання є зобов’язуючим для сумління кожного 
щирого католика, і за його виконання він буде здавати звіт перед Богом. 

З найглибшою покорою просимо вас, дорогі віруючі, про молитву, 
щоб ми, єпископи, вистояли в боротьбі за обнову Церкви. Водночас 
посилаємо вам наше благословення, щоб ви залишилися вірними нам, 
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безпечною вакциною. Але Баслер виконує службу фальшивого пророка ‒ 
«мир, мир» (Єр. 6,14), а тим самим розвіює найбільші побоювання, і так 
створює умови для вакцинаційного самогубства народу і чеської Церкви. 

Цитата Баслера: «... внести до проблематики певне світло». 
Відповідь: Замість світла Баслер вносить до проблематики темряву 

брехні. 
Цитата Баслера: «Тому хочемо повторити: вакцинуватися є мо-

рально допустимо». 
Відповідь: Не вказати, чим вакцинуватися, а лише загально ствер-

джувати, що це морально допустимо ‒ це злочин! Це дезінформування 
людей у життєво важливому рішенні, яке може мати катастрофічні 
наслідки у часі та у вічності! Баслер не надав правильної інформації, 
яка випливає з пересторог справжніх вчених, які інформують про склад 
нової вакцини від СOVID-19: 

1) Нова вакцина містить модифіковану РНК, яка змінює людський 
геном, що є злочином проти людського роду і проти Бога як Творця 
людини. 

2) Нова вакцина містить гідрогель з органічними наночастинками, 
які вже є певною формою чіпування, від якого Святе Письмо пересте-
рігає покаранням у вогняному озері. Людина, позбавлена вільної волі, 
вже не може чинити спасительне покаяння навіть у годину смерті. 

3) Нова вакцина містить тканини абортованих дітей (у більшості 
фармацевтичних компаній). Використання тканин вбитих дітей супе-
речить Святому Письму та Церковній традиції. 

Щодо теперішньої вакцинаційної кампанії, до якої долучився і 
оломоуцький єпископ Баслер, то найбільший пропагандист вакцинації 
Гейтс сказав: «Якщо ми проведемо добру роботу з вакцинами, то змен-
шимо кількість населення на 10-15%». Отож на першому етапі йдеться 
про геноцид одного мільярду людей. Своїм листом Баслер також ви-
конує «добру роботу». 

Чи Баслер поставив основне питання: Чому народ повинен вакци-
нуватися проти мутуючого вірусу? Провідні експерти стверджують, що 
вся вакцинація проти СOVID-19 ‒ це повний абсурд. Чи Баслер це знає? 
Якщо не знає, то чому висловлюється щодо цього питання? А якщо 
знає про це, то чому обманює католицьку громадськість, просуваючи 
вакцинацію? Це дуже серйозна річ з величезними наслідками! 

Цікаво, що деякі єпископи типу Баслера поміняли суть своєї місії 
і підозрілим способом займаються питаннями охорони здоров’я. Вони 
ігнорують справжніх фахівців у сфері медицини, але вимагають, щоб 
у галузі охорони здоров’я усі керувалися їхнім клерикальним автори-
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маніпуляції навіть добрими єпископами і вона не дає їм свободи вира-
зити правду. 

2) Віримо, що багато єпископів не погоджуються з цим тверджен-
ням КЄС, але оскільки ними зловжила система, що діє в КЄС, вони по-
винні радикально та публічно дистанціюватися від цієї злочинної заяви. 

3) Кожен єпископ (єпархіальний чи допоміжний) повинен особисто 
та публічно закликати уряд припинити цю злочинну вакцинацію. 

4) Треба припинити згадувати в Літургії відступника Франциска 
Бергольйо і таким чином зі себе і зі словацького народу зняти прокляття, 
яке утримується через згадування його імені. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

9.12.2020 
відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37273  

 
 

Відповідь на позицію Чеської Єпископської  
Конференції (ЧЄК) щодо вакцинації проти СOVID-19 

 

Шановні католики Чехії та Моравії! 
Різдвяний подарунок ‒ цього разу, на жаль, зі захистом програми 

Ірода ‒ підготував для вас Оломоуцький єпископ Баслер, який виступає 
в авторитеті ЧЄК. Сподіваємося, що більшість чеських та моравських 
єпископів не погоджується з його позицією. Безперечно, вони отри-
мують інформацію щодо СOVID-19 не лише з мейнстрім-медіа, але ще 
шукають відповіді у справжніх експертів з вірусології та імунології, 
яких переслідують за правду. Більшість чеських єпископів, звісно ж, 
може сформувати розумну та моральну позицію щодо нав’язуваної дра-
конівськими методами безглуздої вакцинації. Загальновідомо, що нова 
вакцина загрожує не тільки здоров’ю, але й людському роду, а до того 
ж є засобом редукції, тобто масового геноциду! З духовної точки зору 
нова вакцина загрожує спасінню душі! 

Цитата Баслера: «...з’являється багато ... конспіраційних теорій». 
Відповідь: Однак найбільшою конспіраційною теорією є твер-

дження А. Баслера, який прикривається авторитетом ЧЄК і стверджує, 
що «вакцинуватися є морально допустимо». Правдою є протилежне! 

Цитата Баслера: «Однак доречно розвіяти найбільші побоювання 
багатьох віруючих». 

Відповідь: Було б доречно, щоб Баслер в питанні вакцинації, навпа-
ки, підтримав віруючих в оправданих побоюваннях перед фатально не-
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Христовим пастирям, проти яких виступлять Бергольєві вовки в овечих 
шкурах ‒ відпалі єпископи та священики «глибинної церкви» (deep church). 

День Різдва Христового, коли ми перестаємо згадувати недійс-
ного папу, є даром Божої ласки для американської Церкви та народу. 
З цілого серця усі вдячно та радісно заспіваймо: «Gloria, in excelsis Deo! 
Слава во вишніх Богу! Глорія, глорія...!» 

 

(Різдвяне пастирське послання для американських єпископів було  
розроблене Патріархом Іллею та єпископами Тимотеєм і Методієм) 

 
 

Різдвяна реформа (пастирське послання) 
 

Дорогі священики та віруючі! 
У попередньому посланні «Адвентне покаяння чеських єпископів 

за 30 років» ми в 30-ти пунктах виразили своє публічне покаяння пе-
ред усім народом. 

Тепер хочемо звернутися до вас з актуальними вказівками, але 
усвідомлюємо старий борг не лише перед Церквою, але й перед чесь-
ким народом. Йдеться про реабілітацію священика Яна Гуса. Він не був 
єретиком; головною причиною злочинного судового процесу та його 
мученицької смерті було проповідування правди та прагнення мораль-
ного відродження священства. 

1 липня 1415 року, за п’ять днів до смерті, він пише: «Щодо тез, 
вибраних із моїх книг, принаймні тих, які були правильно вибрані, заяв-
ляю, що відрікаюся від будь-якої з них, якщо вона має якийсь двозначний 
зміст». 

6 липня, вже стоячи на місці страти, мученик Ян сказав: «Бог мені 
свідок, що те, що мені фальшиво приписують і через фальшивих свідків 
нав’язують, я ніколи не вчив і не проповідував, але першочерговою 
метою моєї проповіді та всіх інших моїх вчинків чи писань було те, 
щоб тільки оберегти людей від гріхів. І в цій правді Євангелія, яку я 
писав, вчив і проповідував зі слів і тлумачень святих вчителів Церкви, 
сьогодні я хочу з радістю померти». Кати відразу ж підпалили багаття і 
Магістр високим голосом двічі заспівав: «Христе, Сину Бога живого, 
помилуй нас», а потім: «Ти, що народився від Діви Марії», і вітер завіяв 
йому полум’я в обличчя і так він віддав свою душу Господу. 

А) Ми, єпископи Чехії, оцим листом проголошуємо реабілітацію 
чеського мученика та священика Яна Гуса. Після ретельного вивчення 
його автентичних творів та його життя ми підтверджуємо, що Ян Гус, 
який проповідував у Вифлеємській каплиці, не був єретиком, але муче-
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ником за Христа і за відродження Церкви. Він любив і захищав правду, 
і ми повинні йти його слідами. 

Б) Сьогодні ми закликаємо не лише віруючих, але й усіх людей 
доброї волі, щоб якомога численніше прийшли на північну Літургію, 
яку в деяких храмах служать ще до півночі. Нехай священики від-
криють усі храми та не звертають уваги на безглузді антиконститу-
ційні заходи. Просимо вас перед входом у храм зняти маски (якщо під 
тиском ви змушені їх носити), не дотримуйтеся ніякої дистанції, а 
головне ‒ на повні груди співайте колядки! 

В) Ми також повинні сказати вам правду про ситуацію з теперішнім 
папою. Франциск Бергольйо є відступник, архиєретик і незаконно 
окупує уряд. Серед багатьох злочинів, якими він виключив себе з 
Христової Церкви, наводимо принаймні деякі: 

1) У 2019 році він інтронізував демона Пачамаму в головному собо-
рі Католицької Церкви і цим накликав прокляття у вигляді фальшивої 
пандемії СOVID-19. Потім він наказав на найбільше свято Христового 
воскресіння закрити храми. 

2) Двома папськими документами Бергольйо пропихає геноцидну 
вакцину для всіх. Справжні медичні експерти виразно застерігають від 
неї. Наприклад, MUDr. Р. Петрелла так висловився про цю вакцину: 
«Я радше обираю смерть, ніж вакцину!» Американський експерт 
MUDr. Р.А. Буттар подібно заявив, що він радше вибирає смерть, ніж 
допустити, щоб йому та його дітям була введена ця вакцина. Загально-
відомо, що нова вакцина містить: а) токсичні речовини; б) модифіковану 
РНК, ДНК, які змінюють людський геном; в) гідрогель з органічними 
наночастинками як форму чіпування. До того ж, головний пропагандист 
смертельно небезпечної вакцинації Гейтс сказав: «Якщо ми проведемо 
добру роботу з вакцинами, то зменшимо кількість населення на 10-15%». 
Саме цю нову вакцину просуває недійсний папа Бергольйо! 

Ми, єпископи, проповідники та захисники Божих правд і моральних 
норм, зобов’язані підтримати експертів, які виступили проти цієї небез-
печної вакцинації. Ні в якому разі ми не можемо підтримати в цьому пи-
танні недійсного папу, інакше ми були б причетними до масового злочину. 

Цим листом ми, єпископи Чехії та Моравії, оприлюднюємо перед 
усією Церквою, що Франциск Бергольйо через свої єресі та злочини 
виключив себе з Церкви. Тому ми відділяємося від цього мертвого 
члена ‒ від недійсного папи Бергольйо ‒ і проголошуємо, що вже не 
маємо нічого спільного з ним як з відступником. Також просимо 
ватиканського нунція покинути Прагу. На основі Святого Письма, 
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Цитати принаймні кількох відомих медичних експертів: 
Д-р Шиффман: «Уряд постійно вимагає вакцинації... Це жахливе 

ігнорування визнаних міжнародних досліджень та експертів з усіх 
галузей ‒ вірусологів, бактеріологів, епідеміологів... Крім того, це нова 
форма вакцинації, так звана РНК-вакцинація, яка здатна, в порів-
нянні з попередньою вакцинацією, змінити генетичний матеріал 
та завдати людям непоправної шкоди... Усі вжиті (урядові) заходи 
повинні бути відмінені, оскільки вони були створені на тлі вигаданих 
страхітливих сценаріїв з метою викликати серед населення страх 
перед смертельною інфекцією, яка, однак, в такій формі не існує». 

Д-р Міковіц (США), провідний фахівець з вакцин: «Якби доктору 
Фаучі і Біллу Гейтсу вдалося просунути примусову вакцинацію, то 
померло б щонайменше 50 млн. американців. Це були б люди, які вже 
були уражені іншими вакцинами. Було виявлено, що 50 мільйонів аме-
риканців мають гамаретровірус через вакцини... Згодом їхню смерть 
припишуть COVID-19». 

Д-р Керрі Мадей (США): «У вакцині від COVID-19 має викорис-
товуватися технологія рекомбінантної ДНК і рекомбінантної РНК... 
Вона викличе в організмі людини незворотні і невідомі генетичні зміни. 
По суті, вона створить новий вид (людини), і, можливо, знищить ста-
рий вид ‒ нас, людей, яких ми зараз знаємо. Такий тип ДНК-вакцини 
ніколи досі не використовувався для людей… Разом з цим гідрогелем з 
вакциною потрапляє до тіла нанотехнологія і її роботизовані ефекти. 
Це все вказує на те, що вакцина може бути використана для нашого 
під’єднання до інтерфейсу штучного інтелекту…». 

 

Висновок: 
Зараз є час адвенту, час покаяння. Слова святого Івана Хрестителя є 

настійливими, особливо для нинішніх церковних провідників: «Гадюче 
поріддя! Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву?! Принесіть же 
плід, гідний покаяння!… Сокира вже при корінні дерев: кожне дерево, що 
не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть» (Мт. 3,7 і наст.). 

Іван Хреститель назвав гадючим поріддям провідників старозавіт-
ньої Церкви, які затято відкидали правду і правдиве покаяння. Сьогодні 
його слова стосуються злочинної церковної організації під назвою КЄС. 
Сокира правди зрубає це отруйне дерево. Тих її членів, які затверділо 
відкидають покаяння, чекає пекельний вогонь. 

Інформований католик, а також атеїст, шоковані злочинним доку-
ментом КЄС. Плодами покаяння повинні бути наступні кроки: 

1) Скасувати інституцію КЄС, оскільки нею грубо зловживають для 
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гати від загрози вакцинації, пов’язаної з чіпуванням та покаранням у 
вогненному озері. 

Цитата КЄС: «Словацькі єпископи, проконсультувавшись з експер-
тами медичної науки, приєднуються до заклику Святішого Отця та 
згаданих католицьких єпископських конференцій». 

Відповідь: Ні словацькі єпископи, ні псевдопапа, ні згадані єпис-
копські конференції не хочуть чути голос правди справжніх вчених та 
експертів. Вони є лише рупором геноцидної програми філантропів, 
таких як Білл Гейтс та йому подібні. Видавши цей документ, КЄС 
зловжила авторитетом словацьких єпископів і стягнула на них перед 
народом та перед Богом велику провину за співучасть у злочині підго-
товлюваного геноциду. 

Цитата КЄС: (Єпископи Словаччини) «надіються на швидку до-
ступність якнайкращої вакцини чи вакцин як з точки зору етичної 
оцінки, так і з точки зору належної ефективності та безпеки». 

Відповідь: Якщо єпископи Словаччини висловлюються на таку 
серйозну тему, як вакцинація населення, і не знають про фатальні нас-
лідки цих вакцин, то вони взагалі не мають права висловлюватися 
щодо них! Якщо вони знають про ці фатальні наслідки, і все ж рекомен-
дують ці вакцини, то вони стали масовими вбивцями, і відповідальність 
за поетапний геноцид Словаччини та загибель душ у вогняному озері 
падає передусім на них! 

Цитата КЄС: «Вони наголошують на необхідності справедливого 
доступу до вакцинації для всіх верств населення». 

Відповідь: Прикривати до неба волаючий злочин фразою «справед-
ливий доступ до вакцинації» ‒ це груба маніпуляція, яка свідчить про 
втрату совісті і навіть розуму. Єпископів, які погоджуються з цим зло-
чинним документом, за це після смерті чекає така ж заплата, як Гейтса та 
інших філантропів, які пропихають геноцид людства через вакцинацію. 

Цитата КЄС: «Захист життя та здоров’я є серйозним моральним 
обов’язком». 

Відповідь: Серйозний моральний обов’язок єпископів ‒ це говорити 
правду, і ціною великих жертв, не виключаючи навіть мученицької 
смерті! Найбільшим обов’язком єпископів є боротися за спасіння без-
смертних душ. КЄС робить прямо протилежне. Вона бореться за масове 
вкинення усіх словаків у пекло! 

Цитата КЄС: «Ніхто не має права ... безпідставно чи легковажно 
ставити під сумнів експертів з вакцинації». 

Відповідь: Але своїм документом КЄС ставить під сумнів справж-
ніх медичних експертів! 
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Гал. 1,8-9, та на основі догматичної конституції «Cum Ex Apostolatus 
Officio» у Чехії настав стан sede vacante. 

Зобов’язуємо у сумлінні усіх священиків у Чехії та Моравії, щоб 
від 4-ї неділі Адвенту, тобто від 20.12.2020 року вже не згадували в 
Літургії імені ерхиєретика та відступника Франциска Бергольйо. 

Також закликаємо єпископів США зробити такий самий крок відро-
дження для порятунку Церкви. Звертаємося і до всіх єпископів Європи, 
особливо до єпископів Польщі та Угорщини, щоб наслідували цей наш 
крок. 

Таким чином цьогорічне Різдво буде справжнім святом Христового 
народження у Чеській Церкві та в чеському народі! Насправді здійс-
ниться слово Євангелія: «Сьогодні вам народився Спаситель!» Він 
врятує нас від запланованого геноциду. 

Просимо вашої молитви, щоб ми повністю реалізували кроки рефор-
ми, а одночасно благословляємо вас на дорогу духовного відродження. 

Чеські та моравські єпископи 
(Концепцію пастирського послання склали Патріарх Ілля  

та єпископи Тимотей і Методій) 
 
 

Ясла у Ватикані чи богохульство? 
 

Бергольйо робить з католиків дурнів. Цьогорічний репрезентатив-
ний вертеп на площі Ватикану, який має нагадати нам про народження 
нашого Спасителя, є публічним богохульством. Це свідчення повного 
відступництва від живого Бога. Він демонструє, що у Ватикані панує 
масонська ідеологія, яка вшановує демона Пачамаму замість нашого 
Господа і Спасителя. 

Однак на Різдво єпископи та священики, з обмеженою кількістю 
віруючих, дотримуючись дистанції, із забороною співати різдвяні пісні, 
в рукавичках або навіть у різдвяному скафандрі, через маски будуть 
далі вірно мантрувати: «В єдності з нашим папою Франциском». Треба 
було б правдиво і голосно додати: «і в єдності з Гейтсом, Соросом і 
сатаною». Нахабство архиєретика Бергольйо не має меж. Він буквально 
наче б лив лайно на голову католиків і сміявся їм в обличчя. 

Ще раз повторюємо: Нехай кожен єпископ, священик і віруючий ус-
відомить, що Бергольйо є недійсним папою, єретиком, зрадником Христа 
і Юдою. І кожен, хто має з ним єдність, накликає на себе його прокляття. 
Це прокляття накликається через згадування імені цього архиєретика. 
Боже слово ясно говорить на адресу папи-відступника: «Якщо б хтось 
проповідував інше євангеліє, і навіть ангел з неба, нехай буде проклятий ‒ 
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виключений з Церкви» (Гал. 1,8-9), а догматична булла «Cum ex apostolatus 
officio» виразно каже, що все, що робить папа-єретик, є недійсним і 
ніхто не сміє його слухатися! Це вчення Святого Письма та Церкви і 
воно повністю стосується ситуації з недійсним папою Бергольйо. 

Який дух є за Бергольйо? Це дух Христа чи антихриста? Кому 
служить Бергольйо? Богу чи сатані? Богу однозначно не служить і 
Духа Христового не має! Те, що багато католиків є сліпими ‒ це ознака 
прокляття, тобто зради Христа та відступництва від живого Бога. 

У Ватикані Бергольйо інтронізував ідола, демона Пачамаму. Це жест 
сатанізації центру християнства та осквернення на святому місці (Мт. 24). 

Бергольйо проголошує право содомітів на легалізацію їхнього 
співжиття. Для содомітів та педофілів він також пропихає право на 
усиновлення дітей, які були викрадені у люблячих батьків. 

Бергольйо просуває сучасні вакцини, що змінюють геном людини 
і повинні виконувати функцію повного контролю, який має закінчитися 
редукційним геноцидом та вогняним озером. Це відкритий бунт проти 
Бога і злочин проти людської природи! 

Шановні італійські католики, проведіть іще під час Адвенту ма-
ніфестацію за вигнання з Ватикану цього злочинця разом з його бого-
хульним псевдовертепом! Не відкладайте! 

Від імені Візантійського Вселенського Патріархату 
 

+ Методій, ЧСВВр      + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі Візантійського Вселенського Патріархату 

 

14.12.2020 
 

 

Навіщо Франциск Бергольйо буде вакцинувати Ватикан 
 

Католицькі мас-медіа (11 грудня 2020 року) повідомили, що Берго-
льйо планує в перших місяцях наступного року вакцинувати своїх 
працівників від коронавірусу. 

Коментар: Навіщо Бергольйо оприлюднює цей свій план? Цим ство-
рює прецедент для більшості населення з метою знищення інстинкту 
самозбереження від фатально небезпечної вакцинації. 

Цитата: «Планується вакцинація вакциною фармацевтичної ком-
панії Pfizer/BioNTech (біо-нанотехнологія)». 

Коментар: Яку компанію рекламує Бергольйо? Біо-нанотехнології 
використовують вакцину для прихованої форми чіпування! Також 
відомо, що ця компанія використовує тканини дітей, убитих абортами, 
які, до того ж, повинні бути вирваними заживо, щоб можна було вико-
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Відповідь: Аргументувати заявою двох єретиків, Роудса та Нау-
манна, які ховаються за Єпископською Конференцією США ‒ це груба 
маніпуляція. Правда така, що аборт ‒ це вбивство ненародженої дитини. 
Єпископи, які схвалюють ці вакцини, легалізують аборти і є співучасни-
ками злочину. Доктор Рене Балак (PhD), експерт з біоетичних обмежень 
у біомедичному та медичному праві, заявляє, що для цих цілей людський 
плід повинен бути ще живим, щоб його клітини могли використатись 
для вакцин! 

Цитата КЄС: «Єпископи запевняють, що навіть вакцинація цією 
вакциною не є гріхом» (AstraZeneca має безпосередніший зв’язок із 
клітинною лінією абортованих дітей). 

Відповідь: Якщо не є гріхом використовувати для вакцин клітини 
з ненароджених дітей, як запевняють єпископи, тоді запитуємо: що, 
на їхню думку, є гріхом?! Ми повинні нагадати цим єпископам, що 
зловживання церковним авторитетом для запланованого геноциду 
словацького народу є надзвичайно важким гріхом, тобто гріхом проти 
Бога і проти людства, до неба волаючим гріхом! За цю заяву КЄС кожен 
єпископ буде здавати звіт перед Божим судом. Звичайно, ніхто з нас 
не хотів би бути на їхньому місці. 

Цитата КЄС: «Святіший Отець Франциск 25 вересня 2020 року на-
голосив на тому, що вакцини проти COVID-19, як і технології лікування 
цієї хвороби, повинні бути доступними для всіх». 

Відповідь: Так званий святіший отець Франциск, по-перше, не є 
дійсним папою через єресі, якими нищить саму суть Церкви, а по-друге, 
він не є спеціалістом у галузі медицини. Він, разом з такими філант-
ропами, як Білл Гейтс, співпрацює над геноцидом людства та карою у 
вогненному озері «для всіх». На того, хто слухається цього апостола 
Юду, переходить прокляття, яке відтак спричиняє втрату совісті та 
розуму. За цю затверділість та відкидання правди, що є гріхом проти 
Святого Духа, і за зраду Христа і Його Євангелія (Гал. 1,8-9), церковних 
зрадників чекає вогненне озеро. 

Цитата КЄС: «Комісія Єпископських конференцій Європейського 
Союзу 22 жовтня 2020 року, опираючись на згадані слова папи, додала, 
що вакцини повинні бути виготовлені етично та мають бути доступ-
ними передусім для людей похилого віку». 

Відповідь: Комісія Єпископів пропагує таку саму колосальну брех-
ню, як і апостат Бергольйо, та прикривається позитивними фразами, 
що вакцини, мовляв, повинні бути етичними. Вона добре знає, що ці 
вакцини не є етичними, але злочинними. Справжній папа та справжні 
єпископи мали б, навпаки, навіть ціною мученицької смерті перестері-
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здоров’ю, але є великим обманом. Її основна мета ‒ т.зв. редукція, тобто 
чіпування населення та винищення людського роду. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

23.12.2020
 

 

Відповідь на злочинний документ Конференції Єпископів 
Словаччини (КЄС) про вакцинацію 

 

На свято Непорочного Зачаття 8 грудня 2020 року КЄС видала 
злочинний та маніпуляційний документ з тою метою, щоб словаки 
прийняли фатально небезпечну вакцинацію, від якої наполегливо перес-
терігають справжні експерти з вірусології, імунології та епідеміології. 

Цитата КЄС: «Ватиканські інституції у відповідних документах ... 
пояснюють, що з боку лікарів, які вакцинують, і з боку тих, які прий-
мають вакцини, є морально допустимо вакцинувати і дозволити себе 
вакцинувати навіть такою вакциною» (з клітинами абортованих дітей). 

Відповідь: У разі вакцинації новими фатально небезпечними вак-
цинами ватиканські документи не узгоджуються з католицьким вченням, 
а також грубо суперечать природним етичним і моральним принципам. 
КЄС парадоксально старається захистити аморальну сторону вакцин, 
які містять клітини абортованих дітей, щоб просунути сучасну вакци-
націю, яка загрожує Словаччині. Цією вакцинацією керує Білл Гейтс 
через ВООЗ та ЄС. Нова вакцина змінює людський геном, залишає 
цифровий слід і є вже формою чіпування. Жоден експерт, жодна компа-
нія і жодна держава не бере на себе відповідальність за безпеку вакцин, 
вони навіть домоглися імунітету, тому їх не можна судити, навіть якщо 
б дійшло до масової смертності. Кожен, хто приймає вакцину, приймає 
її тому, що повірив брехні, та усі ризики бере тільки на себе. Загаль-
новідомо, що т.зв. філантроп Гейтс заявив, що вакцинація повинна 
служити для зменшення кількості населення ‒ тобто для геноциду 
людства. Тому КЄС була зобов’язана чітко застерегти від небезпеки 
та підкреслити, що через чіпування людина зрікається власної волі. 
Чіпована людина не може каятися навіть в годину смерті. Вона прирікає 
себе на вогняне озеро! КЄС ігнорує правду і, просуваючи вакцинацію, 
цинічно відкриває двері до геноциду словацького народу! 

Цитата КЄС: «На закиди, що використання вакцини з будь-яким, і 
навіть віддаленим, зв’язком з абортом, завжди є аморальне, єпископи 
США реагували, що такий погляд не відповідає католицькому мораль-
ному вченню». 
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ристати їх для даних цілей! Нова вакцина змінює геном вакцинованої 
людини модифікованою ДНК або РНК. 

Ставимо 10 серйозних питань: 
1) Чи існує духовний зв’язок між інтронізацією демона Пачамами 

у соборі св. Петра у 2019 році та Ковідом-(20)19? 
2) Бергольйо проголосив вакцинацію для всіх! Чи і для цього вак-

цинаційного злочину підготувала шлях інтронізація демона Пачамами 
та Бергольйова легалізація содомії? Святе Письмо перестерігає, що як 
за содомію, так і за чіпування є кара вічним вогнем. 

3) Якщо Бергольйо рекомендує вакцину для всіх, ми запитуємо, чи 
взяв він до уваги дуже серйозні застереження провідних вчених у га-
лузі вірусології, бактеріології та імунології, таких як д-р Дж. Міковіц, 
проф. медицини д-р С. Бхакді, д-р медицини Б. Шиффман та ін. Всі 
вони настійно застерігають від нової вакцини, оскільки вона містить: 
1) токсичні речовини; 2) модифіковану ДНК/РНК, що змінює людський 
геном; 3) гідрогель з наночастинками! 

4) Нова вакцина змінює геном людини, а результатом є винищення 
людського роду! Бергольйо публічно пропагує цей злочин, тому на ньо-
го лягає найважча провина не тільки перед Богом, але й перед людством! 

5) Нова вакцина також містить гідрогель з органічними наночас-
тинками. Йдеться про форму чіпування – про повний контроль – що 
пов’язано з втратою вільної волі та совісті. На Бергольйо лягає наступна 
вина за злочин проти людства. 

6) Чи усвідомлює Бергольйо, що відрікаючись своєї волі, людина 
також позбавляється совісті і може бути використана як інструмент 
найважчих злочинів? Це певна форма безповоротного віддання своєї 
душі дияволу. Чи усвідомлює Бергольйо, що така людина буде холод-
нокровним інструментом редукції, тобто геноциду людства? 

7) Чи усвідомлює Бергольйо, що така людина вже не зможе розбу-
дити досконалий жаль навіть у годину смерті, бо вже не має ні своєї 
волі, ні своєї совісті? Божа пересторога, що така особа закінчить у вог-
няному озері, сьогодні надзвичайно актуальна! При цьому справжній 
папа повинен бити на сполох набагато сильніше, ніж медичні експерти! 
Однак Бергольйо як професійний брехун робить прямо протилежне, 
ігнорує фахівців у сфері медицини, також ігнорує пересторогу Святого 
Письма і цинічно домагається вічної погибелі душ, коли подає вимогу: 
«вакцинація для всіх»! Таким чином він скоює найважчий злочин проти 
Бога і проти людства. 

8) Якби Бергольйо не був проінформований про негативні наслідки 
нових вакцин, то не мав би права публічно виступати та пропагувати 
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те, чого не знає. Але якщо він знає про фатальну небезпеку вакцин і 
пропагує їх, то на нього падає повна відповідальність і він заслуговує 
на кару масового вбивці людства. 

9) Порятунок полягає в тому, щоб єпископи та священики в окремих 
країнах відділилися від апостата Бергольйо та прийняли напрямок 
відродження, представлений архиєпископом К.М. Вігано. 

10) Бергольйо ‒ фальшивий пророк, а хто його слухається, той роз-
ділить його долю у вогняному озері. Туди будуть вкинуті фальшивий 
пророк і звір, а також усі, які прийняли його знак ‒ чіпування (Одкр. 
19,20). Ця Божа пересторога сьогодні надзвичайно актуальна. Краще 
мученицька смерть, ніж вакцинаційне чіпування! Або вічне життя у небі, 
або вічна смерть у пеклі! Ватиканські працівники разом з Бергольйо 
обрали вакцинацію, а тим самим і вічну смерть у пеклі. Сьогодні Вати-
кан Бергольйо дійсно створює прецедент, але відлякуючий! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

19.12.2020
 

 

Франциск Бергольйо ‒ антихрист, чи маємо чекати іншого? 
 

Франциск Бергольйо ‒ антихрист, чи маємо чекати іншого? 
Ідіть і проповідуйте людям те, що бачите і чуєте: Багато людей, які 
бачили, сліпі, багато людей, які чули, глухі, і всім проповідується 
фальшиве євангеліє (пор. Гал. 1,8-9, Мт. 11,2-5). 

Фальшиве євангеліє в 7 пунктах: 
1) Інтронізація демона Пачамами 
У 2019 році Бергольйо інтронізував демона Пачамаму в головному 

соборі Церкви. Таким чином він зробив жест публічного зречення 
Христа як єдиного Спасителя і водночас жест прийняття духа антихрис-
та. Через свої злочини Бергольйо багаторазово виключив себе з Церкви. 
Він повністю відпав від Бога і вчинив найбільшу зраду. Це повинно 
бути ясно кожному пересічному католикові, а тим більше єпископу чи 
священику. Кому це не ясно, той духовно сліпий. 

Умови для теперішньої зради віри та відкритості для духа погансь-
кого ідолопоклонства були зашифровані вже у II Ватиканському Соборі 
(1965 р.). Папа Іван Павло ІІ у 1986 р. в Асижі частково розшифрував і 
реалізував цю згубну програму перед суспільством. У 2019 р. відступ-
ництво II Ватиканського Собору довершив Бергольйо. 

2) Легалізація союзів содомітів 
У 2020 році Бергольйо відкрито виступив за легалізацію союзів 
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і C. Вже відомо, що СOVID-19 не становить ніякої серйозної загрози. 
Крім того, нав’язувана вакцина не має за мету лікувати СOVID. Її при-
хована мета ‒ змінити геном людини, чіпувати та редукувати людство. 
Конгрегація мала б наполегливо, під загрозою санкцій, перестерігати від 
нової вакцини! Але Конгрегація робить прямо протилежне. Цим зраджує 
Христа, насміхається з Бога Творця, чинить гріх проти Святого Духа і 
злочин проти людства. Цим оманливим декретом Конгрегація злочинно 
та масово впливає на громадську думку. На її обманливі аргументи бу-
дуть посилатися зрадницькі ієрархи по всьому світу, обманюючи людей, 
заглушуючи їхню совість і приводячи їх через вакцинацію до масового 
геноциду. Вже сьогодні продажні церковні Юди мантрують: «Roma 
Locuta...». Тому вся вина за підготовлювану всесвітню вакцинаційну 
катастрофу лягає на архиєретика Бергольйо та апостатичну Конгрегацію! 

Конгрегація віровчення сьогодні йде в тій же ж лінії, що Гейтс та 
фінансована ним ВООЗ, НСП, еліти та брехливі мейнстрім-медіа.  

Цитата: «... моральність вакцинації залежить не тільки від 
обов’язку захищати своє здоров’я, але також від турботи про спільне 
благо. ... Ті, які з моральних причин відкидають вакцини, вироблені з 
використанням клітинних ліній абортованих плодів, повинні натомість 
зробити все можливе, щоб не стати носіями інфекції». 

Відповідь: Конгрегація переконливо подає вакцинацію як єдине 
можливе рішення штучної проблеми. Це груба маніпуляція. Конгрегація 
повністю ігнорує медичні відомості про віруси та їхню мутацію. Вакци-
на не є жодним чудодійним ліком від вірусів. Навпаки, через мутацію 
вірусів вона неефективна, до того ж для людини ‒ фатально небезпечна. 
Погрожувати тим, які не хочуть підкоритися вакцинаційній диктатурі, 
що вони не сміють стати носіями інфекції, є утопічною вимогою, 
оскільки взимку кожна людина заражається якимось вірусом, це норма-
льно. Заява Конгрегації є цілком несерйозною і не має нічого спільного 
зі справжніми фахівцями з вірусології. 

 

Висновок: Справжні вчені-медики перестерігають, що: 
1) нова вакцина містить модифіковану РНК, яка змінює людський 

геном, що є злочином проти людського роду і проти Бога як Творця 
людини; 

2) нова вакцина містить гідрогель з органічними наночастинками, 
які вже є формою чіпування, від якого Святе Письмо перестерігає 
покаранням у вогняному озері. Людина, позбавлена вільної волі, вже не 
може чинити спасительне покаяння навіть у годину смерті. 

Коротше кажучи: Вся вакцинація проти СOVID-19 не має служити 
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певні вказівки для роз’яснення питання про інтронізацію демона Пача-
мами в головному соборі Церкви? Це був великий гріх ідолопоклонства 
та відступництва, а це безпосередньо стосується віри! Але тепер Кон-
грегація хоче запропонувати деякі вказівки для роз’яснення вакцинації. 
При тому пояснення провідних експертів з вірусології та імунології, 
які є переслідувані за правду та відкидають вакцинацію, Бергольйо та 
його конгрегація затято ігнорують. Конгрегація переплутала свої пов-
новаження. Чи Конгрегація віровчення повинна служити лише для 
того, щоб фактично схвалити сатанізм, який проявляється вириванням 
тканин ненароджених дітей та введенням цих клітин в організм людей? 
Тоді це вже не Конгрегація віровчення, а Конгрегація сатанізації Церкви! 

Цитата: «Основною причиною того, чому використання цих вакцин 
є морально законним, є той факт, що з боку тих, хто отримує кінцеву 
вакцину, співучасть у злі аборту є віддалена...». 

Відповідь: Маніпуляція Конгрегації про невіддалену чи «віддалену 
співучасть у злі аборту» є гідна покарання. Насправді вся ця маніпу-
ляція є лише захистом компанії «Pfizer» та інших компаній, які мають 
злочинну (віддалену чи невіддалену) участь у вбивстві ненароджених 
дітей. Мета дискусії про аборти ‒ відвернути увагу і так непомітно 
просунути фатально небезпечну вакцину для всіх, відповідно до задумів 
Білла Гейтса. Вона має служити для редукції, тобто для геноциду 
людства. СOVID-19 ‒ це лише маневр для прикриття. 

Цитата: «Дозволене використання цих вакцин насправді не озна-
чає ... згоду на використання клітинних ліній, що походять від абор-
тованих плодів». 

Відповідь: Конгрегація робить людей повними дурнями. Якщо 
дозвіл не означає згоду, то що тоді означає дозвіл? 

Ватикан Бергольйо провокаційно оголосив, що на початку 2021 
року працівники Ватикану приймуть вакцину від компанії «Pfizer». 
Це подвійний злочин: з одного боку ‒ реклама геноцидної вакцинації, 
а з іншого ‒ зведення до масового самогубства, яке має реалізуватися 
через вакцини. Гейтс про це проговорився: «Якщо ми проведемо добру 
роботу з вакцинами, то зменшимо кількість населення на 10-15%». 
Отож на першому етапі йдеться про геноцид 1 мільярда людей. Співвина 
за це падає на Бергольйо та згадану Конгрегацію. 

Цитата: «Моральний обов’язок уникнути пасивної співпраці (в 
абортах) не є обов’язковим у разі серйозної загрози ... у цьому випадку 
пандемічного поширення вірусу SARS-CoV-2, який викликає СOVID-19». 

Відповідь: СOVID-19, як доводять лікарі, можна легко та ефектив-
но лікувати звичайними ліками, головним чином вживанням вітамінів D 

18 

содомітів. Цим він заперечив те, що содомія є надзвичайно важким 
гріхом, який накликає прокляття і руйнує моральні основи суспільства. 
Цим він обманув содомітів, наче б за цей гріх вони вже не повинні 
каятися. Хто йому повірить, той без покаяння не може бути спасенний! 
Бергольйо зайняв позицію антихриста ‒ виступає як спаситель, благо-
дійник, але приховано тягне обманені душі до вічної погибелі. Берго-
льйо ігнорує пересторогу Святого Письма: «Содом і Гомора віддались 
були розпусті й … лежать як приклад, скарані вічним вогнем» (Юди 1,7). 

3) Ідол мерзоти на святому місці (Мт. 24,15) та закриття храмів 
На найбільші свята ‒ Великдень та Різдво ‒ Бергольйо закрив 

храми зі штучної причини запрограмованої пандемії. Провідні вчені 
викрили обман та наполегливо застерігали від геноцидної вакцинації. 
Якби Бергольйо виступив за правду, то не було б всесвітньої пандемії! 
Але Бергольйо став на бік глобалістів, які, оголосивши пандемію, мають 
конкретну мету ‒ вакцинацію та редукцію людства. Поява антихриста 
в цей час є апокаліптичним знаком часу. Найбільшим моральним ав-
торитетом зловживають для масової сатанізації і дочасної та вічної 
погибелі людства. 

4) Вакцина змінює людський геном 
Нова мРНК-вакцина змінює людський геном, що веде до вини-

щення людського роду як такого. Це до неба волаючий злочин проти 
людства і проти Бога Творця! Такий злочин може пропихати лише анти-
христ! Бергольйо інтенсивно просуває цю фатально небезпечну вакцину 
і заявляє, що вона повинна бути для всіх. 

5) Поневолююче чіпування 
Нова вакцина містить також гідрогель з органічними наночастин-

ками. Це форма чіпування. Чіпування позбавляє людину вільної волі, 
а тим самим і можливості покаяння. Результатом є вічне засудження у 
вогняному озері. Пропихаючи цю вакцину, Бергольйо виявляє себе як 
антихрист. Під прикриттям релігійних фраз він вчиняє найбільший 
злочин в історії людства. 

6) Мета ‒ геноцид людства 
Нав’язувана вакцинація має на меті геноцид людства. Гейтс визнав: 

«Якщо ми проведемо добру роботу з вакцинами, то (на першому етапі) 
зменшимо кількість населення на 10-15%». Це означає геноцид одного 
мільярда людей. Цей геноцид Бергольйо просуває ватиканськими доку-
ментами під гаслом «вакцина для всіх». Він цинічно ігнорує справжніх 
фахівців у галузі медицини, які перестерігають від вакцинації. Він сліпо 
пропихає лінію редукційних глобалістів і має єдність духа зі сатаніс-
тами. Це ознака політики антихриста. 
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7) Вершина апостазії Ватикану 
Перед Різдвом Ватикан Бергольйо уклав глобальний альянс (пакт) 

з Ротшильдом, Рокфеллером та іншими так званими «Вартовими» 
(«The Guardians»). Їхнє майно становить 10,5 трильйонів доларів. Їхня 
мета ‒ просунути Велике перезавантаження і редукцію людства. Вже 
II Ватиканський Собор своїм аджорнаменто окреслив чітку програму ‒ 
зміну духа. Дух Божий через аджорнаменто поступово замінювався 
духом світу. Тому у 1983 році Іван Павло ІІ міг відкрити масонам двері 
на ключові посади у Церкві, скасувавши в новому Кодексі екскомуніку 
на масонів. 8 грудня 2020 року Франциск Бергольйо, вступивши до Ради, 
лише довершив єдність Ватикану з масонською елітою. 

Цитата з преси: «Нове партнерство свідчить про гостру необ-
хідність поєднання моральних та ринкових імперативів для перетво-
рення капіталізму в потужну силу на благо людства».  

Коментар: Це благо людства означає, що ніхто не зможе нічого 
купити чи продати, якщо не матиме клеймо звіра... Чи це ті моральні та 
ринкові імперативи? А на благо людства, мабуть, повинна служити і 
систематична ліквідація приватних підприємців, яку уможливлює 
абсурдний карантин. Штучна пандемія має зродити потребу обов’яз-
кової вакцинації. Гейтс відкрито заявляє, що вакцинація має послужити 
для зменшення кількості населення, тобто для редукції людства. Бер-
гольйо «морально» захищає цей запланований геноцид, зловживаючи 
церковним авторитетом. Це може робити лише антихрист. 

Цитата: «Прес-реліз об’єднання „Вартових” („The Guardians”) на 
своєму веб-сайті вітає цю новину як „історичну”, додаючи, що „об’єд-
нання черпає натхнення з моральних імперативів усіх релігій”». 

Коментар: Створення Ради було сплановане ще на Глобальному 
форумі в Римі у 2016 році за участю Бергольйо. 8.12.2020 р. Ватикан 
Бергольйо приєднується до пакту так званої Ради з інклюзивного капі-
талізму. Це справді історична і, перш за все, наступна трагічна подія 
для Церкви. Таким чином вона, на чолі з Ротшильдами та Рокфелле-
рами, створює глобальний економічний та духовний альянс з елітами, 
посвяченими князю цього світу ‒ дияволу. Бергольйо, як було опри-
люднено, зайняв місце їхнього духовного та «морального» лідера. Чи 
це була інтронізація антихриста? 

Що стосується «натхнення моральними імперативами усіх (поган-
ських) релігій», то слід усвідомити: поганин ‒ це не атеїст, але поклонник 
диявола і демонів. З цього випливає поганська антимораль. На протива-
гу цьому, християнська мораль базується на любові до Бога і ближнього. 
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а з ним пришов до влади Новий світовий порядок (НСП) з метою реду-
кції людства на 6 мільярдів через вакцини. Що містять ці нові вакцини? 

1) Токсичні речовини, які серйозно пошкоджують організм. 
2) Модифіковану ДНК/РНК, яка змінює людський геном, що ство-

рює загрозу винищення людського роду як такого. 
3) Органічні наночастинки у гідрогелі, що є формою чіпування, 

через яку будуть контролювати вас та керувати вами. Планується кілька 
поетапних «добровільно» обов’язкових вакцинацій, які мають мету 
демона смерті ‒ редукцію 6 мільярдів людей. 

Яка позиція Ватикану щодо цієї геноцидної вакцинації? У 2020 році 
Ватикан Бергольйо видав документи, якими пропагує цю вакцинацію, 
і наголосив: «для всіх»! При цьому Ватикан цинічно ігнорує усі перес-
тороги провідних фахівців у сфері медицини. 

Тепер, дорогі молоді друзі, ви потрапили в ситуацію, коли вам 
доводиться носити безглузді маски, і вас чекає т.зв. добровільне тес-
тування і т.зв. добровільна вакцинація від COVID-19. Мас-медіа та 
офіційна Церква разом з Ватиканом запевнятимуть вас у необхідності 
та безпеці вакцинації, хоча ці нові вакцини ніколи не перевірялися 
справжніми і незалежними експертами. Мас-медіа та апостатичний 
Ватикан є співвинуватцями запланованого геноциду людства! 

Що стосується добровільності, то у Словаччині тестування вже було 
пов’язане зі санкціями та погрозами, що хто не пройде тест, того звіль-
нять з роботи, не надаватимуть жодної медичної допомоги і він не 
зможе навіть щось купити. Куди сягають корені цього і до чого вам 
слід приготуватися ‒ на це відповімо вам у наступних двох частинах.  

(Продовження в наступній брошурці) 
 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

22.12.2020
 

 

Відповідь Конгрегації віровчення  
щодо вакцин проти COVID-19 

 

Конгрегація підготувала різдвяний подарунок, на цей раз для захисту 
програми Ірода. Цитуємо з проголошення Конгрегації від 21 грудня 2020 
року: 

Цитата Конгрегації: «... вакцини проти СOVID-19..., Конгрегація 
хоче запропонувати певні вказівки для роз’яснення цього питання». 

Відповідь: Чому Конгрегація віровчення не хотіла запропонувати 
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сім’ю і не зможуть мати потомство. Це мета ідеологів редукції людства, 
за якими стоїть демон смерті, що ховається за високими фразами про 
права людини та права дітей. Злочинна гендерна ідеологія пропихається 
в освіті на всіх рівнях під невинною назвою «сексуальне виховання». 

Якщо б ви перестерігали дітей від цієї злочинної маніпуляції, то 
існує небезпека, що втрутиться ювенальна юстиція і безповоротно 
вкраде у вас дітей за участю поліції. Тоді вже не доб’єтеся повернення 
дитини в жодному суді! Причиною назвуть т.зв. домашнє насильство – 
тобто те, що ви сказали дитині правду і виховували її належним чином. 

Це законодавство НСП, за яким є демон смерті, узаконює злочини 
проти людства. Суспільство на це мовчить, тому є співвинним. Однак 
Ватикан не мовчить. Сатаніст Бергольйо, який незаконно окупує уряд 
папи, скаже вам, як сказав батькам в Ірландії, що ви не смієте перестері-
гати дітей від злочинної брехні, але навпаки ‒ мусите утверджувати їх 
у брехні, щоб приготувати їм ціложиттєву трагедію. 

Шановні молоді батьки, це ще не кінець. Цей демон смерті нападає 
і на вас. Наддержавні геноцидні організації запровадили реєстровані 
партнерства і шлюби содомітів, даючи їм право першочергово усинов-
ляти дітей. При тому загальновідомо, що багато гомосексуалістів є 
педофілами! Бідні ваші діти! Внаслідок легалізації злочинної форми 
протиприродної інституції якогось антиподружжя дійшло до того, що 
природна інституція сім’ї затаврована як закостенілий стереотип, 
який, мовляв, необхідно усунути. Псевдосім’ї содомітів не можуть ні 
народжувати, ні здорово виховувати дітей. Демон смерті через одержи-
мість прагне заволодіти людьми і винищити їх. 

Але демон смерті йде далі, бо всі ці його попередні кроки толеру-
валися, а люди і народи мовчки їх приймали. Під економічним та по-
літичним диктатом окремим державам нав’язувалися наддержавні 
рекомендації, резолюції та угоди, які змінили їхнє справедливе зако-
нодавство. Була введена програма поетапної смерті ‒ поступового 
геноциду людей, народів та людства. Це прокляття за те, що церковна 
ієрархія відпала від живого Бога і на II Ватиканському Соборі відкри-
лася для духа світу і поганства. Вона покинула Христове вчення правди 
і життя та прийняла єретичне вчення брехні і смерті. Відпалий Ватикан, 
замість того, щоб бути совістю для людства, став фальшивим голосом, 
який зводить до смерті дочасної та вічної. І все ж у Церкві є багато 
священиків та єпископів, які залишилися вірними Христовому вченню і 
за це їх переслідують. 

Наприкінці 2019 року псевдопапа Бергольйо інтронізував демона 
Пачамаму, і відразу ж після цього зродився «його величність» COVID-19, 
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Таким чином, Ватикан Бергольйо реалізує програму єдності духа 
з усіма поганськими культами, які поклоняються демонам. Документи 
про Амазонію та жест інтронізації демона Пачамами (2019 р.) були 
публічним знаком сатанізації Ватикану. 8 грудня 2020 року Ватикан 
Бергольйо офіційно об’єднався з тіньовим світовим урядом, щоб міг 
реалізуватися план дехристиянізації та сатанізації людства. Цей 
симбіоз ‒ це дійсно діло антихриста. Історичність цієї події полягає 
також у тому, що йдеться про переведення Католицької Церкви до 
сатанинської антицеркви Нью Ейдж.  

Цитата: «Рада називає себе „рухом лідерів світової торгівлі та 
громадського сектору”…». 

Коментар: Яке місце у цьому угрупованні еліт займає Бергольйо? 
План цих вартових ‒ „The Guardians“ – підпорядкувати Ватикан, а через 
Ватикан цілу Католицьку Церкву та всі християнські народи їхній про-
грамі ‒ сатанізації. Бергольйо відіграє в цьому ключову і незамінну роль. 

Ідіть і проповідуйте людям те, що чуєте і бачите: Багато людей, 
які бачили, сліпі, багато людей, які чули, глухі, і усім проповіду-
ється фальшиве євангеліє (пор. Гал. 1,8-9). Франциск Бергольйо ‒ 
антихрист, чи маємо чекати іншого? 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
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Чи Бог через пророче служіння перестерігає  
від нової вакцини? 

 

З’явилася нова вакцина, від якої наполегливо перестерігають 
справжні фахівці у сфері медицини, хоч їх і переслідують за це. Але 
існує певна сила, яка цю пересторогу ігнорує і наполегливо пропагує 
вакцинацію цією фатально небезпечною вакциною. 

Яка позиція Ватикану щодо нової вакцинації? 
Ватикан Бергольйо ігнорує наполегливі перестороги провідних 

експертів і, навпаки, видає два документи, в яких пропагує нову вакцину 
для всіх. Через інтронізацію ідола Пачамами, просування легалізації 
гомосексуальних союзів та пропагування нової вакцини Бергольйо 
публічно скоїв найважчий злочин проти Бога, а одночасно і найважчий 
злочин проти людства. Католик, який хоче бути спасенним, не може 
слухатися цього апостола Юду. 

У цей критичний час, коли Ватикан зрадив, Бог застерігає людство 
через пророчий голос, яким є Візантійський Вселенський Патріархат. 
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Він був заснований у 2011 році сімома єпископами. Причиною його 
заснування була необхідність захистити віру і мораль від сучасних 
єресей, які паралізують і руйнують саму суть Церкви. 

Відповідаючи на питання, яке ставлення до нової вакцини випли-
ває з Божого слова, Патріархат зобов’язує у сумлінні кожну людину 
відкинути нову вакцину і проголошує: 

1) Нова мРНК-вакцина, яка змінює людський геном, використо-
вується для найважчого злочину проти людства, оскільки має на меті 
винищення людського роду як такого. 

2) Нова вакцина, яка має на меті чіпування, тобто керування люди-
ною, повністю підпорядковує її волю, розум і совість рабській системі. 
Людина стає медіумом, яким можна зловживати для цинічного здійс-
нення навіть найважчих злочинів. Це безповоротне позбавлення людини 
свободи суперечить основним правам людини. До того ж, це суперечить 
і Божому закону, оскільки людина, позбавлена своєї волі, не здатна 
любити ні Бога, ні ближнього, і стає своєрідним біороботом. Біблія у 
книзі Одкровення перестерігає, що хто дозволить, щоб його таким 
чином позбавили власної волі, той буде покараний вогняним озером 
(Одкр. 14,9-12; Одкр. 19,20). 

3) Якщо вакцинацію застосовуватимуть ще й для т.зв. редукції ‒ 
геноциду людства, то йдеться про план масового вбивства, тобто про 
злочин проти людства. 

Ця пересторога від нової вакцини має на меті врятувати якомога 
більше людей від калічення, від запланованого вбивства та від вічної 
погибелі. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
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22.12.2020
 

 

З позиції Божого авторитету про СOVID-19  
та нову вакцинацію (1 частина) 

 

Багато християн і людей доброї волі звертається до Візантійського 
Вселенського Патріархату (ВВП) з питаннями стосовно СOVID-19 та 
вакцинації. Вони запитують: Кому маємо вірити? Мас-медіа? Політикам? 
Ватикану з відступником Бергольйо? Або ж ми повинні вірити справж-
нім медичним фахівцям і тим, які застерігають від небезпеки нової 
вакцинації? 

Людина, яка використовує розум і совість, приймає правду від тих, 
про яких знає, що вони 1) мали можливість пізнати правду і 2) хочуть 

28 

як дифтерія, коклюш, поліомієліт, а тому вакцинація була корисною. 
Сьогодні вона небезпечна і шкідлива, причому цілеспрямовано. 

У США реалізувався проект під назвою «Cal-Oregon», спонсорова-
ний фондом «The Generation Rescue», що спрямував свою увагу на дітей 
після вакцинації і без вакцинації. В дослідженні взяло участь загалом 
17 674 дитини, і його висновки були такими: 

• Вакциновані діти на 120% частіше мали астму. 
• Вакциновані хлопці на 317% більше мали ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorders – синдром дефіциту уважності з гіперактивністю). 
• У вакцинованих хлопців на 185% частіше проявлялися неврологічні 

проблеми. 
• У щеплених хлопців на 146% частіше зустрічався аутизм. 
 

Справа в тому, що демон смерті зловжив вакцинацією з протиле-
жною метою. Замість 3-4 щеплень, які робили ще вашим батькам, 
бабусям та дідусям, сьогодні, наприклад, в США існує 100 обов’язко-
вих шкідливих щеплень, а Гейтс та Фаучі, які відкрито добиваються 
редукції людства через вакцинацію, пропихають вже 110 обов’язко-
вих щеплень. Подібний безглуздий календар щеплень існує і в Європі. 
Сам Гейтс заявляє: «Якщо ми проведемо добру роботу з вакцинами, то 
зменшимо кількість населення на 10-15%». Організм новонародженого 
може сприйняти 17,5 мікрограмів алюмінію, але кількість алюмінію в 
ін’єкції, яку отримує новонароджений, становить 250 мікрограмів, тобто 
в 14,3 рази перевищує норму! Як лікарі можуть вчиняти такий злочин? 
Причина в тому, що вони мусять підпорядковуватися авторитету ВООЗ, 
а вона сьогодні перебуває на службі в демона смерті. 

Які наступні програми ліквідації дітей? Після отримання небезпеч-
них вакцин в деяких т.зв. розвинених країнах, згідно з гендерною ідео-
логією, дитині не мають права у свідоцтві про народження вказати, чи 
це хлопчик, чи дівчинка, оскільки, мовляв, це вже була б дискримінація. 
Яка дебільність і злочин! Це організоване всесвітнє безумство, яке ста-
вить під сумнів найосновнішу реальність, є частиною програми втрати 
розуму та совісті ‒ програми самогубства людства, масового геноциду. 

Тоді в дитсадку, згідно з новими гендерними програмами, НСП 
змушує хлопчиків бавитися ляльками та одягатися, як дівчатка, а дівча-
ток, навпаки, змушують бавитися тракторами. Але найгірше те, що їм 
нав’язують брехню, що хлопчик є дівчинкою, а дівчинка ‒ хлопчиком, і 
тому вони повинні якомога швидше розпочати гормональну терапію. За 
кілька років їх будуть змушувати до операції зі зміни статі. Цим їх без-
поворотно покалічать, зроблять з них калік, які ніколи не створять власну 
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Оцим, в апостольському і пророчому авторитеті перед Богом зо-
бов’язуємо у сумлінні католиків і всіх християн: прийміть правду і 
життя та відкиньте брехню і смерть, пов’язану з новою злочинною 
вакцинацією. Господь сьогодні знову повторює: «Вибирай життя, 
щоб жити на світі тобі і твоєму потомству!» (Втор. 30,19б). 

 
+ Ілля 
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відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37335  

 
 

Демон смерті через вакцинацію  
хоче вбити ваших дітей і вас (2 частина) 

 

Дорогі молоді люди, хлопці та дівчата! 
Ви прагнете створити сім’ю, мати дітей. Однак сьогодні над людсь-

кою популяцією панує демон смерті. На кожному етапі життя дитини 
він шукає, як фізично, морально та духовно її вбити або покалічити. 
Майбутня мама і майбутній батько з радістю чекають дитину. Однак 
під час першого огляду у лікаря на матір чинять надзвичайно великий 
тиск, щоб зробила аборт, оскільки дитині начебто загрожує синдром 
Дауна чи інший синдром, або ж аутизм. Однак реальність така, що 
дитина здорова. Молода майбутня мати через погрози медиків зазнає 
надзвичайно великого психічного стресу, і якщо вона не має мудрої 
підтримки своїх батьків чи бабусі, дідуся, і не чує їхніх мудрих порад, 
то дитина стане жертвою демона смерті. Якщо жінка вистоїть серед цих 
психічних тортур, то народиться здорова дитина. Але це ще не оста-
точна перемога. Демон смерті вже має для вашої дитини підготовану 
цілу систему, як скалічити її на ціле життя, і все це під високими фра-
зами та в інтересах т.зв. турботи про здоров’я. Що стосується різних 
синдромів або аутизму, то вони, згідно зі статистикою, є результатом 
вакцин, які дитина обов’язково отримує вже невдовзі після народження. 
Статистика показує, що у 1986 році одна дитина з п’яти тисяч страж-
дала аутизмом, а у 2019 році аутизм мала вже кожна 36-та дитина! 
Такі наслідки цілих серій безглуздих вакцинацій, які насильно нав’я-
зуються як обов’язкові, хоча й шкодять здоров’ю, а навіть загрожують 
життю. Згідно з безглуздим календарем щеплень ваша дитина повинна 
пройти кілька десятків обов’язкових вакцинацій. Раніше існувала вак-
цинація проти поширених на той час інфекційних захворювань, таких 
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передати її. Ніхто не може вірити тим, які 1) не хочуть пізнати правду і 
2) не хочуть, щоб її знали інші. 

Тому ми звертаємося до справжніх фахівців у галузі медицини, 
які знають правду і свідчать про неї навіть ціною переслідування.  

Який ваш погляд на т.зв. СOVID-19? 
Д-р Хайко Шенінг: «Якщо заглянете за лаштунки, то побачите, 

що ця медична історія з СOVID-19 є обманом, фейком. Це ми знаємо 
на основі медичних фактів». 

Яка атмосфера панує серед лікарів щодо СOVID-19? 
Д-р Рашид А. Буттар: «І що мене серйозно дратує ‒ це те, що є 

тисячі, десятки тисяч лікарів та вчених, які знають, що це обман, і 
нічого не кажуть. Або вони бояться соціального гоніння, що їх будуть 
критикувати або осоромлювати, або бояться втратити ліцензію?! 
Заради Бога, це змінює планету! Кожен вчений і лікар, який знає, що 
це обман, повинен почати говорити!» 

Чому ініціаторам фальшивої пандемії вдається маніпулювати 
людьми? 

Д-р Вольфганг Водарг: «…нас шантажують з допомогою ЗМІ та 
політики, щоб викликати в нас страх… Хочуть шантажувати людей 
страхом, щоб вони були залякані та прийняли вакцину». 

Чи ситуація з СOVID-19 насправді така серйозна, як її подають 
мас-медіа? 

Д-р Хайко Шенінг: «Корона-паніка – це інсценізація. Це шахрай-
ський трюк. Настав найвідповідніший час, щоб ми зрозуміли, що зна-
ходимося в центрі всесвітнього і мафіозного злочину. Тут не йдеться 
про медичну проблему. Тут йдеться про фінансове та економічне 
перезавантаження (великий рестарт)». 

Який метод використовують ініціатори фальшивої пандемії?  
Д-р Вернон Коулман: «Вони повторюватимуть погрози, доки ми 

не будемо цілком залякані і охочі прийняти все, що нам накажуть; 
доки не будемо просити про вакцину, яку нам обіцяють, або якою нам 
погрожують...». 

Чи маски ефективні?  
Д-р Генріх Фіхтнер: «Не існує жодної маски, яка могла б ефектив-

но затримати вірус. Насправді вони навіть не призначені для захисту 
від ГРВІ-CoV-2. Отож, з медичної точки зору, від них немає жодної 
користі; з медичної точки зору вони завдають величезної шкоди». 

Які дотеперішні досвіди з носінням масок? 
Д-р Бодо Шиффман: «Діти помирають від носіння масок. Дітям 
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завдають неврологічні пошкодження і навіть довготривалі. Ми маємо 
вже двоє мертвих дітей, скільки ще має бути?!» 

Чому маски шкідливі? 
Д-р Стефано Монтанарі: «Коли ми дихаємо, ми випускаємо пару. Ці-

єю парою ми зволожуємо маску, яка, таким чином, стає сприятливим 
середовищем для розмноження вірусів, бактерій, грибків і паразитів... 
Пацієнти повинні знімати цю маску кожні 3 хвилини, 2 хвилини, кожну 
хвилину, тому що вона вже заповнена цими вірусами, але вони цього не 
роблять». 

Чи ПЛР-тести достовірні? 
Д-р Ендрю Кауфман: «…тести показали 80% хибно позитивних 

показників. Я б сказав, що найкраща оцінка коефіцієнта помилковості 
цих тестів полягає в тому, що їх точність дорівнює 0%». 

Що ви порадили б нам? Чи маємо ходити на тести? 
Д-р Роберто Петрелла: «Не ходіть на тести. Тести не є надійни-

ми. Наявність вірусу не означає, що ви хворі, ви здорові. Однак у те-
стах появляться позитивні показники, а бути позитивним означає, 
що вас заклеймують шкідливим. Відмова від тесту – єдиний ключ до 
уникнення вакцинації. Не робіть тестування, СOVID-19 означає про-
граму масового знищення». 

Як зупинити оманливу паніку?  
Проф. д-р Сухаріт Бхакді: «Треба припинити тестувати здорових 

людей». 
Як би ви оцінили ПЛР-тест? 
Д-р Райнер Фюльміх: «Цей ПЛР-тест взагалі не дозволений для 

діагностичних цілей. Твердження, що ПЛР-тест може надати конк-
ретну інформацію про інфекцію, є фальшивим твердженням в сенсі 
кримінального злочину обману».  

Що ви сказали б стосовно проголошення пандемії? 
Д-р Елке де Клерк: «Хочу сказати, що з медичного погляду ми 

тут не маємо пандемії або епідемії. Причин для паніки немає, а також 
у медичній практиці немає причин для паніки. Паніку створюють ці 
фальшиво позитивні ПЛР-тести. 89-94% цих ПЛР-тестів подають 
фальшиво позитивні результати. Лікарі повинні перестати серйозно 
сприймати ці тести». 

Що важливого ви хотіли б сказати працівникам мас-медіа?  
Д-р Роберто Петрелла: «...це пандемія СOVID-19, якої не існує, але 

існує пандемія дезінформації... Вже досить цієї тривоги по телеба-
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життям. До них належать сміливі люди, які поширюють правду і тому 
також зазнають подібних переслідувань. 

Бергольйо, який сам не хоче пізнати правду, обманює громадськість 
та пропихає нові вакцини, які змінюють геном людини і служать для 
чіпування. Мета вакцин ‒ досягнення геноцидної редукції, а в кінцево-
му результаті – вічного прокляття душ у вогняному озері. Просування 
нових вакцин ‒ це бунт проти Бога та злочин проти людської природи. 

Цитати з Біблії 
«Звір… заподіює всім, малим і великим, і багатим і вбогим, і свобід-

ним і невільникам, щоб дано було їм клеймо на руку їхню праву або на 
чола їхні; щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має 
клеймо, ім’я звіра або число імені його… ‒ 666» (Апок. 13,15-18). 

Прийняти вакцину з наночіпом (клеймом) і, таким чином, зректися 
своєї волі, своєї відповідальності за чинення добра і зла, при чому 
безповоротно ‒ це духовне самогубство. Відплатою за нього після 
смерті є вогняне озеро. 

«Хто поклоняється звірові … і приймає клеймо на чоло або на ру-
ку… мучений буде вогнем і сіркою … і його муки не спиняться на віки 
вічні» (Апок. 14,9-11). 

Біблія знову наголошує на вічному покаранні за те, що людина, 
прийнявши чіп, віддала свою волю звіру. Тут для християнина є єдине 
рішення ‒ не прийняти чіп навіть ціною мученицької смерті. Перші 
християни радше зазнавали жорстоких мук і смерті, ніж кинули б од-
не зерно ладану демонському ідолу. Про це свідчать життя святих і 
мучеників. Церква дає нам за приклад цих героїв віри.  

Ватикан, окупований архиєретиком Бергольйо, в цей час виступив 
проти Бога, Церкви і людства. З допомогою найгрубшої брехні він 
просуває злочинну вакцинацію! Крім того, він відкрито підтримує 
легалізацію співжиття содомітів. Він також вчинив найгрубше богохуль-
ство через інтронізацію демона Пачамами в головному соборі Церкви! 
Це публічний жест відступництва, тобто апостазії від живого і святого 
Бога. Це бунт проти Христа і Його Євангелія. Цими найбільшими зло-
чинами Ватикан Бергольйо накликає прокляття не лише на Церкву, але 
й на все людство! 

Візантійський Вселенський Патріархат в цей час відступництва 
Ватикану виконує апостольське та пророче служіння. Він захищає прав-
ди віри від єресей і застерігає людство від брехні, яка призводить до 
смерті ‒ дочасної та вічної. Патріархат, у єдності зі справжніми фахів-
цями в галузі медицини, радикально відкидає фатально небезпечну 
вакцинацію проти СOVID-19. 
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знищення... B даний час наука веде розробку нановакцин, що містять 
наночіпи. Це всі повинні знати і цього ми не можемо допустити!» 

Що несе з собою вакцинація? 
Д-р Рашид А. Буттар: «Розпочнуть вакцинацію, і ті, які не прий-

муть вакцину, будуть вважатися дисидентами. Люди такі, як я, бу-
дуть застрелені в голову. Люди такі, як ви, будуть застрелені в голову 
або вас віддадуть на карантин у якийсь концтабір. Вони дадуть нам 
чіпи, щоб знати, хто був, а хто не був вакцинований. І коли люди більше 
хворітимуть від вакцин, вони скажуть: „О Боже, більше людей хворіє! 
Нам потрібно більше вакцин!” Більше людей буде піддано дії хвиль 5G, і 
вони скажуть: „Погляньте, знову є більше хворих, потребуємо більше 
вакцин.” Це буде наче зачароване коло, яке вони будуть підтримувати 
до тих пір, поки всі не будуть оцифровані та очіповані...». 

Чи ви рекомендували б старшим людям вакцину?  
Д-р Джуді Міковіц: «Жодна особа похилого віку не повинна прийма-

ти вакцину, власне, ніхто не мав би приймати ніякої вакцини, якщо хоче 
бути здоровим. Сподіваюсь, президент Трамп запровадить 5-річний 
мораторій на всі вакцини... Чи знаєте, що ми отримаємо? Здорових 
дітей, ми знову здобудемо своє життя». 

На вашу думку, яку найбільшу загрозу несе нова вакцина?  
Д-р Керрі Мадей: «У вакцині від COVID-19 має використовуватися 

технологія рекомбінантної ДНК і рекомбінантної РНК... Вона викличе в 
організмі людини незворотні і невідомі генетичні зміни. По суті, вона 
створить новий вид (людини), і, можливо, знищить старий вид ‒ нас, 
людей, яких ми зараз знаємо». 

Який вплив мала б обов’язкова вакцинація на американців?  
Д-р Джуді Міковіц: «Якби доктору Фаучі і Біллу Гейтсу вдалося 

просунути примусову вакцинацію, то померло б щонайменше 50 млн. 
американців. Це були б люди, які вже були уражені іншими вакцинами. 
Було виявлено, що 50 мільйонів американців мають гамаретровірус 
через вакцини... Згодом їхню смерть припишуть COVID-19». 

Яке майбутнє чекає того, хто прийме нову вакцину?  
Майк Адамс: «Якщо ви станете в чергу на ін’єкцію, то, мабуть, 

дуже скоро помрете. А власне про це і йдеться. Вакцини стали зброєю. 
Вони є смертельним вектором для людства.» 

 

В минулому, коли релігійні провідники зрадили свою місію, Бог 
говорив через пророків. Сьогодні пророчим голосом для людства є 
також совісні та відважні медичні експерти, які заради правди ризику-
ють не лише тим, що зазнають переслідування, але й ризикують своїм 
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ченню! Як це можливо, що ви змогли створити паніку, коли нічого не 
відбувається?! Посоромтеся!» 

Чи нова вакцина безпечна?  
Проф. д-р Сухаріт Бхакді: «Нова РНК-вакцина є взагалі найнебезпе-

чнішою вакциною. Те, що ця вакцина навіть була допущена до клінічних 
випробувань, заслуговує покарання. Це експерименти на людях. Те, що 
зараз відбувається, буде злочином проти людства. Я вважаю ці генні 
вакцини забороненим експериментом на людях. Я переживаю за своїх 
дітей та онуків. У мене також є онуки. Не можна допустити, щоб 
ця абсурдна вакцинація проводилася на наших дітях та онуках. Це 
означало б кінець цього суспільства. Не допустіть цього!» 

Що вас найбільше лякає у новій вакцині?  
Д-р Керрі Мадей: «Технологія рекомбінантних РНК/ДНК спричинює 

постійні та невідомі генетичні зміни в організмі людини. Це лякає 
мене – і вже роками лякало». 

Як ви ставитесь до того, що влада постійно вимагає вакцинації? 
Д-р Бодо Шиффман: «Це жахливе ігнорування признаних  міжна-

родних досліджень і думок експертів з усіх областей: вірусологів, 
бактеріологів, епідеміологів... Крім того, це нова форма вакцинації – 
т.зв. РНК-вакцинація – яка, на відміну від попередніх щеплень, здатна 
змінити генетичний код людини і завдати непоправної шкоди...». 

Чим відрізняються нові вакцини проти СOVID-19 від поперед-
ніх вакцин? 

Д-р Ендрю Кауфман: «Ці вакцини мають цілком іншу технологію, 
ніж попередні вакцини. Це таким самий вид технології, який викорис-
товується для виробництва генетично модифікованих організмів. Я 
розглядаю це як спробу зробити нас генетично модифікованими органі-
змами». 

Чому нові вакцини містять гідрогель? 
Д-р Керрі Мадей: «Гідрогель – це нанотехнологія, мікроскопічні 

роботи. Ці маленькі роботи можуть збирати, розбирати, знову зби-
рати ... і робити найрізноманітніші речі. Гідрогель має здатність 
підключатися до штучного інтелекту. Це означає, що він зможе 
отримувати інформацію з наших тіл, збирати її... Хто зберігатиме цю 
інформацію? Для чого вона буде використовуватися? Яка інформація 
до нас буде повертатися?» 

Від чого ви хотіли б застерегти людство?  
Д-р Галина Борисівна Кіріллічева: «Найстрашніше, що взагалі 

може бути, – це те, що вакцини можуть стати засобом масового 


