
 
 

«Христе, стрінутись з Тобою, одно бажання моє!»   
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пода і Його силу, шукайте Його обличчя завжди» 
від 21.02. до 07.03.2021 – Пс. 112, 1: «Блажен муж, що боїться Господа, 
заповіді Його дуже любі йому» 
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Перший Псалом також починається словом «Блажен муж», і 
продовжується: «що за порадою безбожників не ходить і на путь 
грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа 
законі замилування має і над Його законом день і ніч розважає» (див. 
Пс. 1,1 і наст.). 

Боже слово каже, що основою відношення до Бога є страх Божий. 
Він походить з того, що людина ставить собі питання: Хто є я, а хто є 
Бог? Він створив цілий Всесвіт, усе, що є, а я ‒ лише зернятко у цьому 
величезному Всесвіті. Далі людина усвідомлює свій гріх перед Богом. 
І цей страх спонукає людину до правдивого покаяння, що признає 
перед собою гріх і в дусі йде під хрест. Тут визнає гріх і приймає від 
Ісуса прощення. Потім цей страх Божий переходить в чисту любов до 
Ісуса. Тоді досконала любов виганяє страх. Любов до Ісуса означає, 
що ми готові пожертвувати навіть своїм життям заради Нього та Його 
Євангелія. (Мр. 8,34). Життя ми маємо від Нього. А коли його Йому 
жертвуємо, а цим одночасно втрачаємо свою душу задля Нього, тоді, 
навпаки, спасаємо своє життя і свою душу. Але ми здебільшого не 
маємо можливості бути мучениками за Христа. Хоча й теперішній час 
буде змушувати деяких з нас і до мученицького героїзму, тобто за 
Божу правду та справедливість пожертвувати своїм життям так, як 
ним жертвують воїни на фронті. Там ‒ часто даремно, але тут ‒ з ве-
ликою користю. Але Бог лише деяким людям дає цю ласку здобути 
вінець мученика. Однак існує і духовне мучеництво, коли людина 
охоча задля Ісуса втратити все і готова боротися з гріхом аж до крові 
(Євр. 12). Ця любов до Бога проявляється так, що людина старається 
шукати і виконувати Божу волю в тій життєвій ситуації, в якій знахо-
диться, старається дотримуватися Божих заповідей. Цим освячує час, 
використовує його для вічності, здобуває духовні скарби у небі, які 
ніхто нам не може відібрати. Тому блаженний той чоловік, а також бла-
женна жінка, блаженний юнак і блаженна дівчина, які бояться Господа і 
в заповідях Його вельми милуються. Цим вони служать Богу і цим 
також люблять Його. Ісус каже: «Хто любить Мене, той заповіді Мої 
зберігає», і додає: «І ми прийдемо до Нього і в ньому закладемо житло» 
(пор. Ів. 14). 

 
 

Відеолист «Відповідь на пропаганду вакцинації Шарієм» 
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обов’язки і ми повинні їх виконувати, не можемо бути на молитві 24 
години на день. Це неможливо, і Бог не вимагає цього від нас. Але 
Ісус з болем каже апостолам, а це стосується і нас: «Не могли ви хоча 
б однієї години чувати зі Мною? Чувайте і моліться!» Так, принаймні 
одну годину на день. Це потрібно як мінімум для нашої душі, особли-
во в теперішній час, коли люди цілими годинами сидять в Інтернеті. 
Таким чином вони здебільшого відкриваються марноті і навіть шкід-
ливим для душі речам. І навіть якщо б так не було, то все ж витрачають 
багато часу. Не достатньо спілкуватися на горизонтальному рівні, 
навіть якщо б виконували місію через Інтернет. У будь-якому випадку, 
християнин повинен виділити на молитву певний час, принаймні одну 
годину на день. Тому так важливо для кожної християнської сім’ї до-
тримуватись молитовного часу ‒ Святої години з 20:00 до 21:00. Без 
неї людина залишається у хаосі світу і не знаходить сили виконувати 
Божі заповіді та спілкуватися зі своїми найближчими у сім’ї. Також 
важлива годинна молитовна сторожа кожного четвертого тижня. Це 
створює безперервну молитву до Бога за нас, за наші сім’ї і за наш 
народ; це є місія молитви. 

Коли людина молиться, то на молитві має шукати Боже обличчя, 
тобто усвідомити, що Бог мене бачить. Коли за щось просимо, треба 
усвідомлювати, що в Бога нема нічого неможливого. Ми повинні по-
вірити, як Пресвята Богородиця, а потім твердо стояти у вірі. Це сто-
сується особливо тих випадків, коли просимо за духовні цінності, за 
навернення ближніх, за їхнє спасіння. Особливо потрібно, щоб батьки 
молилися за своїх дітей, передусім за тих заблуканих. 

 
 

Слово життя Пс. 112,1 
 

«Блажен муж, що боїться Господа,  
заповіді Його дуже любі йому» 

Цей Псалом вказує, що блаженним є такий чоловік, який сильно 
любить Божі заповіді. Слово «блаженний» ми згадуємо і в проголо-
шених Христом блаженствах. Перше блаженство звучить: «Блаженні 
вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне», а останнє: «Блаженні ви, коли 
вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, 
обмовляючи Мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша вели-
ка на небі; так бо переслідували пророків, які були перед вами» (Мт. 
5,11-12).  
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Слово Патріарха Іллі: Як насправді  
ми можемо принести користь людству? 

 

Що тут, у цьому житті, ми хочемо здобути? Насолодитися світом, 
здобути кар’єру, успіх, гроші, титули, славу?.. Все це промине. Можливо, 
хтось має і високі ідеали, наприклад, принести користь людям, допо-
магати їм, рятувати їхнє життя, наприклад, як лікарі чи медсестри, як 
рятувальники... Врятувати чиєсь фізичне життя ‒ це героїзм, але над-
звичайний героїзм і найвищий ідеал ‒ рятувати безсмертні душі для 
вічного життя. 

Якщо ми дійсно хочемо принести користь людству, то можемо мо-
литися і навіть у скритості терпіти та жертвувати все Богу за спасіння 
безсмертних душ. Коли з вірою несемо свій біль, проблеми, труднощі, 
турботи, повсякденні хрести, то так у часі працюємо для людства. Сьо-
годні не мусимо їздити на місії кудись в Африку. Сьогодні треба прово-
дити місію у відпалій Європі ‒ в Україні, Чехії та Словаччині. А якраз 
велику місію можемо здійснювати на молитві чи в терпіннях. Така місія 
охоплює цілий світ. Але умова ‒ щоб ми були з’єднані з Ісусом. Ісус 
каже: «У Мені перебувайте, а Я у вас! Як неспроможна гілка сама з 
себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось 
так і ви, якщо не перебуватимете в Мені. Я ‒ виноградина, ви ‒ гілки. 
Хто перебуває в Мені, а Я в ньому, той плід приносить щедро. Без Мене 
ж ви нічого чинити не можете» (Ів. 15,4-5). Тому такою важливою є 
молитва в єдності з Ісусом. Без неї це неможливо. 

Людина мусить знайти час на молитву. Але навіть якщо й знайде 
його ціною жертви, часто буває розсіяною, їй здається, що це не має 
значення, радше б робила все можливе, тільки б не молилася. Але якщо 
витриває і навчиться стишуватися перед Богом, то Бог поступово буде 
вказувати їй шлях і давати пізнання в міру того, наскільки вона здатна 
його прийняти. Часто Бог не дає багато пізнання, бо якщо б потім люди-
на згідно з ним не діяла, то буде за це відповідати. Отож, Бог дає нам 
стільки світла і пізнання, скільки ми здатні прийняти. 

Ми повинні старатися дійсно бути місіонерами молитвою та жит-
тям. Внутрішня місія ‒ це місія молитви і місія терпіння. А також є місія 
слова. Коли настає час євангелізації, люди потребують когось, хто б їх 
навчав, потребують духовних вчителів, а їх в нас нема. Це ті християни, 
які вже знають правдивий шлях наслідування Христа. Вони знають про 
випробування та проблеми, які зустрічають людину на цій дорозі, і вмі-
ють також інших навчити та підбадьорити. Ці досвіди здобуде кожен, 
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хто правдиво йде за Ісусом. Бог шукає зрілих людей, християнські сім’ї, 
які були б прикладом для інших, сім’ї, які могли б сказати: «Будьте 
такими, як ми». А це не так просто. Нам потрібно постійно вчитися. 

Як важко створити єдність ‒ навіть у сім’ї. Постійно є одна переш-
кода, одна проблема – наше его. Тому необхідно помирати для себе, для 
своєї волі. В молитві «Отче наш» молимося: «Нехай буде воля Твоя як на 
небі, так і на землі». На землі… Це означає найперше в мені, а також у 
всіх людях, які живуть тут, на землі. І сказано: «Твоя воля» ‒ не моя. 
Принаймні в мені! Отож у цій молитві ми повинні просити найперше за 
себе: «Нехай буде воля Твоя як на небі, так і в мені!» Якщо я дам Богу 
простір, то через мене Він буде діяти і в інших, бо я з’єднаний з людьми, 
з цілим світом. Чим? Гріхом, в якому народився я і в якому народжу-
ються всі люди. А також я з’єднаний з тими, які є охрещені. Вони при-
йняли Боже життя, як і я. Тобто ми є наче сполучені посудини. Коли я 
відкриюся Божій благодаті, тоді вона переливається і на інших. Отож, 
коли людина терпить і жертвується, ніхто цього не бачить і вона не має з 
цього жодного визнання, але це має сенс. Це приносить благословення 
для цілої Церкви та цілого людства. Твої страждання не даремні. Твоя 
молитва не даремна, ні одне «Богородице Діво», ні одне «Отче наш», ні 
одне зітхання віри не є марним. Все це має велику вартість! 

Життя коротке, тому щодня ми повинні садити, сіяти, щодня зроби-
ти якийсь добрий вчинок. Навіть імператор-поганин Тит сказав: «День, 
коли я не зробив добро ‒ це втрачений день». Він мав здорові принципи, 
хоч був поганином. Він жив у часи святого Климента. Це він у 70 році 
завоював Єрусалим і зрівняв його зі землею. Він був володарем великої 
імперії, яка простягалася від Єрусалима до Іспанії і до Англії. Це все 
належало йому, а також ціла Північна Африка. А все-таки він почувався 
убогим, тому що був самокритичним. Він знав, що колись усе втратить, 
що прийде смерть... І вона прийшла. Його отруїв його брат Доміціан. 
Він прожив лише 41 рік. 

Отже, ми повинні використовувати час, робити добрі вчинки, а 
якщо в даний момент не маємо змоги їх зробити, то можемо давати це 
Богові хоча б у думці, в прагненні, в молитві... 

Ми повинні жити Духом, ходити в Дусі. Коли людина ходить за 
тілом, то не дбає ні про свою душу, ні про душі інших, є байдужою. 
Цінність для неї має тільки матеріальне добро, вона керується егоїстич-
ними інтересами. Але в кінцевому результаті диявол все в неї вкраде. 
Святе Письмо каже: «Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зо-
тління; а хто сіє для Духа, той від Духа пожне життя вічне» (Гал. 6,8). 
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хресті. Вони мали три короткі гасла: бачу, чую, переживаю. В дусі 
вони бачили проколені руки Ісуса, і кров, яка з них тече. Вони чули 
болісні стогони і переживали з Ним Його біль. Деякі святі навіть 
отримали і т.зв. Христові стигми на руках, на ногах і на серці. Нам не 
потрібно прагнути мати ці стигми, але ми повинні прагнути внутріш-
нього з’єднання з Ісусом, запитувати себе: «Що Ти, Ісусе, витерпів 
задля мене, а що я задля Тебе?». 

Не лише в молитві, але потім і в конкретному терпінні (душевному 
чи фізичному) ми повинні з’єднувати свій біль з болем Ісуса, пережи-
вати з Ним співрозп’яття так, що в даній ситуації зрікаємося своєї 
волі, своєї невіри, своїх докорів, але навпаки, дякуємо за це терпіння, 
бо знаємо, що воно може бути використане як чистилище на землі і 
може врятувати нас від чистилища після смерті. Одночасно воно може 
стати і джерелом місії для багатьох ‒ щоб вони навернулися з дороги 
смерті на дорогу життя. Як взивала одна свята: «Я б хотіла терпіти 
найбільші страждання аж до кінця світу, якщо б через це врятувалася 
хоча б одна душа». Нам не потрібно придумувати собі страждання, 
але потрібно з вірою його приймати. Звичайно, бувають ситуації, коли 
слід уникати терпіння, але якщо неможливо його уникнути, то маємо 
його прийняти, але з вірою та в єдності з терпінням Ісуса. 

Що стосується зображення Христового обличчя, намальованого 
різними художниками, то воно не завжди веде нас до особистого від-
ношення до Ісуса. Особливо сучасні художники, які не мають нічого 
спільного з внутрішнім відношенням до нашого Господа і Спасителя, 
неспроможні намалювати справжню ікону Христового обличчя. Якщо 
художник малює також нечисті картини чи займається окультними 
практиками і поганськими псевдорелігіями, або слухає декадентську 
музику і має духа світу, тоді намальований ним образ є для віруючих 
перешкодою у відношенні до Ісуса. Справжня ікона повинна вести до 
особистого відношення і говорити, викликати у людини співчуття до 
великих страждань Ісуса, а водночас любов до Нього. Фальшиві су-
часні ікони і статуї не ведуть до побожності і до особистого відно-
шення до Ісуса. Часто це просто карикатури та богохульство.  

У Христовому обличчі мав би бути виражений глибокий погляд з 
Ісусових очей до моїх очей. Не лише велике терпіння, яке Ісус прино-
сить за мене, але водночас погляд, повний любові, а також болю через 
те, що насправді я не люблю Христа, не виконую Його заповідей, не 
знаходжу для Нього часу. Звичайно, кожен з нас має щоденні 
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гненно! І все це діє на християнській території! Це плід єресей. Але 
християни не хочуть собі цього признати і каятися. Отож, існують 
єресі чи ні? Які плоди ІІ Ватиканського Собору? Гляньмо на це прав-
диво! Хто брав у ньому участь? З одного боку, звісно, ліберали, а з 
іншого боку ‒ навіть правовірні законники, але без життя, без правди-
вої покори, без справжнього наслідування Христа. Це не були святі, 
які захищали б Божі справи. Це були люди, які жили власним стилем 
життя, будували свою кар’єру в теології, в якійсь вченості, але не були 
Божими слугами, Божими апологетами. Якщо б на II Ватиканський 
Собор прийшло десять справжніх Божих слуг, вони б викрили духа, 
який мав на меті вкинути Церкву до погибелі. Отож, якби на Соборі 
було десять праведників, Бог врятував би Церкву від цього процесу 
розкладу. Це мав бути Собор покаяння, а не відкритості для світу. Але 
сталося те, що сталося. Чому так відбулося ‒ це таїнство. Але наше 
завдання ‒ поставити правдивий діагноз, хоча й болючий, а потім, 
головне ‒ чинити правдиве покаяння: за себе і за тих, які підвели, зради-
ли і привели Церкву до того стану, в якому вона є сьогодні. Покаяння! 
Ніщо інше нас не врятує, бо покаяння дає простір для Духа правди. 
Тоді Святий Дух завіє і повбивані воскреснуть. Але це не може відбу-
тися без покаяння! 

 

 
Слово життя Пс. 105,4 

«Шукайте Господа і Його силу, шукайте Його обличчя завжди» 

У Псалмах часто повторюється, що ми повинні шукати Господа. 
Ми повинні шукати Його обличчя і Його силу, отож і Його всемогут-
ність. Процес пошуку ‒ це болючий процес. Коли людина щось втратить, 
то має неспокій, душевний біль. Особливо, коли річ, яку втратила, є 
важлива чи цінна. Найціннішою річчю для нас є вічне життя. А це 
вічне життя Господь дав нам у Його Сині Ісусі Христі. 

Шукати Господнє обличчя означає увійти в Божу присутність, ус-
відомити, що Бог мене бачить, а я цілковито Йому відкриваюся і знаю, 
що нема сенсу щось приховувати від Нього, бо Він усе знає. 

Обличчя Його Сина, мого Відкупителя Ісуса Христа, шукаю та-
кож на молитві. Можу уявити собі Його обличчя, і то дуже живо та 
конкретно. Цей внутрішній образ є тим правдивіший, чим більш вну-
трішнє відношення до Нього я маю. Тому святі наголошували на роз-
думах у внутрішній молитві про Христові страждання, особливо на 
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Отже, якщо ми живемо не за тілом, а за Духом (Рим. 8,4), то на нас 
сходить Боже благословення. 

Це не так легко ‒ жити за Духом, а не за тілом. Для цього нам пот-
рібна віра. А щоб мати віру, треба молитися, просити світла та сили. 
Святі стали святими завдяки молитві. Інакше це неможливо. Якщо хо-
чемо бути святими, ми повинні знайти і виділити час для молитви. На-
віть якщо спочатку вам буде нудно, витривайте. Моліться до Бога своїми 
проблемами: «Господи, я маю таку і таку проблему, віддаю її Тобі. 
Довіряю Тобі!» І Бог буде вислуховувати вас. Тоді, наприклад, можете 
вголос читати зі Святого Письма псалми. Це молитви, якими молився 
цар Давид, коли його переслідували вороги. Вони виражають терпіння, 
які він переживав, інтриги, які проти нього снували... У своїх молитвах 
Він взивав до Бога і водночас прославляв Його за те, що Господь його 
завжди вислуховував і все обертав на добро. Отож в псалмах маємо 
приклад, як молитися. Це, напевно, могло б допомогти на початок. Але 
потім потрібно говорити з Богом власним способом, просто, як дитина, 
коли прийде до матері чи батька зі своєю проблемою. Треба віддати 
свою проблему Богові, так, як дитина, яка показує матері, наприклад, 
руку, яку порізала. Мати подмухає на рану, почистить її, перев’яже, по-
гладить дитину... Таке відношення ми повинні мати до Бога. Маємо з 
довір’ям приходити до Нього зі всім, що нас турбує чи лякає, що є для 
нас важким... Адже Він любить нас більше, ніж ми самі себе.  

 
 

Американці! Такого духа не можна вигнати інакше,  
як тільки молитвою і постом! (Мт. 17) 

 

У якій ситуації зараз знаходиться Америка? Після фальсифікації 
виборів вже майже переймає владу Deep state (Глибинна держава), яка 
готує економічний колапс та поступовий геноцид через вакцинацію. 

Дорогий християнине США, і від тебе залежить те, щоб Бог зробив 
чудо і врятував Америку! Ісусове слово діє і сьогодні: «Просіть, і оде-
ржите!» Про що просити? Про порятунок від геноцидної вакцинації 
та вогняного озера. Ісус сказав про певний вид (по-грецьки genos) демо-
нів, що його не можна вигнати інакше, як тільки молитвою і постом 
(Мт. 17,21). 

Перед молитвою усвідом, хто є ти, а хто є Бог. Бог є вічний і всемо-
гутній. Світ, Всесвіт, людство, я і ти ‒ все бере свій початок від Бога. 
Він створив світ видимий і невидимий ‒ духовний. Якщо порівняємо 
нашу Землю з майже безмежною кількістю величезних зірок у Всесвіті, 
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то бачимо, що вона ‒ як макове зернятко. А ким є ти? Ти не Творець, 
а сотворіння. Бог є твоїм справжнім Отцем. Він створив тебе на Свій 
образ, дав тобі розум, вільну волю і безсмертну душу. Твоє тіло розпа-
деться в порох, але твоя духовна сутність через фізичну смерть перейде 
у вічність. Бог у Своєму слові об’явив, що вічність буде щасливою для 
тих, які прийняли Божого Сина і навіть у випробуваннях залишилися 
вірними Йому. Вони отримають вінець вічної слави. Однак ті, які від-
кинули Спасителя і повірили духу брехні та смерті, цілу вічність пе-
ребуватимуть з ним у терпіннях і муках. 

У перші ж дні в цьому році, а також і в наступні, треба молитвою 
протиставитися духу смерті та геноцидній системі. Візантійський Все-
ленський Патріархат закликав вас, дорогі американці, до молитовних 
сторож, які забезпечать безперервну молитву. В попередніх листах ви 
можете прочитати про це детальніше (https://youtu.be/pyaOf102__Y, http://vk
patriarhat.org/?p=36628). Ситуація в Америці сягає апогею. Якщо ти ще не 
включений до молитовних сторож, то не чекай, поки хтось призначить 
тобі конкретну сторожу. Сам ще сьогодні дай Богу обіцянку однієї конк-
ретної години молитви, яка тобі найбільше підходить. Почни реалізувати 
обіцянку відразу ж. Сторожі є кожен четвертий тиждень, але тепер, у час 
духовної мобілізації, молися свою сторожу щодня протягом усього цього 
місяця. 

Як молитися свою годинну молитовну сторожу? 
Найголовніше ‒ почати! Молися як вмієш. Визнай перед собою і 

перед Богом свої гріхи, а потім давай Йому свої конкретні проблеми 
та болі. Проси за Америку та її порятунок власними словами. Під час 
молитви добре мати Біблію та записник. Хто молиться мовами, то голо-
вне ‒ хай молиться і розумом, як навчає апостол Павло (1 Кор. 14,15). Хто 
піднімає руки до Бога, нехай піднімає і своє серце. Хто молиться, ле-
жачи на підлозі, хай розпростре руки у вигляді хреста і усвідомить реа-
льність, що хрещенням ми були занурені в єдність із Христом (Рим. 6,4). 
Разом з Ним наша «стара людина» була розп’ята і живе в мені Христос 
(Гал. 2,20). Разом з Ісусом, який перебуває в мені, повільно промовляю 
перше слово з хреста, яке було пов’язане з проханням про прощення ‒ 
«Авва» («Отче»): при вдиху ‒ «А», а при видиху ‒ «ва». Останнє слово 
Ісуса, коли Він віддав Свого духа, було також «Авва» («Отче»). 

При внутрішній молитві важливо старатися перебувати в Божому 
слові та в Божій присутності. Святий Дух заступається за нас стогонами 
невимовними (Рим. 8,26). 
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духовність, яку Боже слово засуджує і забороняє. Через них приходить 
Божий гнів, прокляття, кара, а вкінці вічна смерть... Тому людей треба 
вести до справжньої духовності, до того, що є дійсно Божим, що є від 
Духа Божого. Бо дозволити себе вести Духом Божим з великої букви 
«Д» ‒ це «життя і мир». 

 

Молитва з’єднання 
Ми можемо і повинні роздумувати над Божим словом, дозволяти 

йому діяти на нас, залишатися в ньому. Можна молитися мовами або 
молитися по-простому, бути в Божому слові і старатися бути в Божій 
присутності. Але це ще не молитва з’єднання. Треба буквально про-
ламатися до активної єдності з Богом. Мені дуже допомогло, коли 
недавно на молитві я отримав такий святий гнів. Я кажу собі: «Де я, 
Господи? Я в розсіяннях, а Ти тут чекаєш!». У такому святому гніві я 
за секунду відкинув усі розсіяння, і вмить був у Божій присутності та 
молився мовами. Я взивав до Бога з Духа якнайінтенсивніше. Такий 
досвід живої молитви зовсім інакший, ніж досвід молитви у спокої, 
при якій людина ледь не засинає. Це запалювало! Господь каже: 
«Святий Дух прийде і уведе вас до повної правди». Я усвідомлював: 
Божий Дух є тут! Я молився відомі правди, нічого нового, але раптом 
вони постали в силі, в силі Духа. Прийшло і конкретне світло, я чітко 
усвідомлював різні духовні принципи. Я вже раніше їх знав, але тепер 
це був новий погляд, такий живий, сильний... Так, Святий Дух засту-
пається за нас стогонами невимовними і після правдивого покаяння 
вводить нас до єдності з Богом. 

 

Це неможливо без покаяння 
«Тому що прагнення тіла вороже Богові ‒ бо не кориться законо-

ві Божому, та й не може» (Рим. 8,7). 
Треба поставити собі питання: Чого я прагну? Що головне в моєму 

житті? Яка моя ієрархія цінностей? Чи Бог і Його царство є на пер-
шому місці? Що є моїм паном? Гріх? Моє его? Або ж моїм Господом 
є Ісус, істинний Бог, який викупив мене і спас? У грецькому оригіналі 
замість «прагнення тіла» є термін «мислення тіла». Мислення тіла ‒ 
це мислення, яке походить з нашої порушеної природи, зі старої лю-
дини. Воно не хоче і не може коритися Божому закону. Сьогодні ми є 
свідками того, що Божі закони були скасовані Лісабонською угодою, 
в якій головним є гомосексуалізм, викрадання дітей, відкинення будь-
якої правди і справедливості, втрата розуму та самогубство. Це незба-
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Після удару я відчула величезний різкий біль. Місце з випуклою 
жилою і ще десь пів ноги почорніло – утворився великий суцільний 
синяк. Зразу маззю намастила пошкоджене місце. Це те, що могла 
зробити як «першу допомогу», а також зразу почала дякувати за те, 
що сталося. В той момент мені Господь дав таку надзвичайну ласку, 
що я почала дякувати за цей випадок і молилася «Господи помилуй». 
Чому кажу надзвичайну ласку? Тому що бачу і знаю, що людина сама 
по своїй природі не реагує на біду дякуванням; почати дякувати – це 
дійсно ласка від Бога. Біль жертвувала Богові, так як це завжди роблю: 
за навернення і спасіння рідних, за душі в чистилищі, за дітей… 

Про те, що сталося з ногою, я навіть не хотіла думати. А також 
про те, що буде далі, що мене чекає з тою випуклою жилою. З Божою 
допомогою, поступово, синяк незвичайних розмірів пропав. Але яке 
ще сталося чудо крім того! Пропав не лише синяк, а й зникла і випукла 
жила, яка там була. Від неї не лишилося і сліду. Господь таким спосо-
бом Сам зробив операцію, без наркозу, без скальпеля, без лікарів… 
Божі дороги -– не наші дороги. 

Не знаємо, що нас чекає. Чи буде матеріальна криза, чи духовна, я 
завжди знаю, що ми не самі, що Бог є з нами, а Він є Всемогутній. Не 
маємо лякатися того, що буде, а цілковито довіритися Богові. Якщо Він 
дбає про маленького горобця, то хіба не подбає про нас, своїх дітей?! 

Щодо свого оздоровлення, я хотіла ще дещо додати. Бог може 
оздоровити і через лікарів, задля того, щоб Його втручання та чудо було 
ще більш очевидне, підтверджене лікарями, документально, щоб Він 
був ще більше прославлений. 

Нехай ця моя радість з чудесного зцілення буде радістю для всіх нас. 
Тетяна-Марія (м. Броди) 

 
 

Духовні поради 
 

Що є дійсно духовним? 
Боже Слово говорить: «Ті, що ходять за Духом, думають про ду-

ховне» (Рим. 8,5). Нам потрібно не тільки прийняти Святого Духа, але й 
дозволити, щоб Він нас вів. Тут написано, що ті, які «ходять за Духом, 
думають про духовне», але про дійсно духовне, Боже, що є з Божого 
Духа, а не псевдодуховне. Адже є й інші «духовні люди» ‒ сатаністи, 
окультисти, ворожки, гуру, різні секти, які займаються магією, воро-
жінням та говорять про енергії. Це також т.зв. духовні люди, які люб-
лять «духовність», мають багато «духовних» книг... Але це фальшива 
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В молитовній боротьбі є дуже ефективною й інша форма молитви за 
принципом «agere contra» («дій протилежно», коротко кажучи «але»). 
Людина усвідомить, наскільки сильні позиції в конкретних випадках 
займає система брехні та зла. Водночас бачить, що правда і добро на-
че б не мають сили. Через це людину придавить відчуття цілковитої 
безсильності і психічної та фізичної паралізації. І саме тут потрібно 
застосувати принцип agere contra ‒ протиставитися малодушності і 
почати визнавати: «Це невирішальна ситуація, але Ти, Боже, і в цій 
проблемі є всемогутнім Богом!» Прикладом справжньої віри є для нас 
Ісусова Мати. Вона повірила, що в Бога немає нічого неможливого і що 
Святий Дух неможливе зробить можливим (пор. Лк. 1). Ти бачиш, що по-
людськи нема рішення, але віриш, що Бог може це змінити! Це змушує 
тебе підняти руки і внутрішньо кричати, навіть без слів, лише інтен-
сивним видихом з цілого серця і з цілої душі: «Тепер, Боже, я вірю Тобі 
і не сумніваюся!» Якщо для цього є умови, інтенсивність віри можна 
виразити і голосним взиванням чи квилінням. 

Що стосується посту, то його практикували цілі покоління християн 
до нас. Нехай кожен встановить собі такий піст, який йому під силу. 

Дорогі американці, кожен з вас має велику відповідальність. Духов-
на боротьба за буття або небуття Америки в ці дні та години доходить 
до кульмінації. Це стосується, передусім, періоду з 6 до 20 січня 2021 
року. Почни молитися сьогодні! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

8.01.2021
 

 

BВП: Ще 40 днів і сучасна Ніневія буде зруйнована! 
(для єпископів та священиків) 1 частина 

 

«Слово Господнє надійшло до Йони». Він мав наполегливо попе-
реджати: «Ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована!» Але Йона тікав 
від своєї відповідальності. 

Бог дав Своє слово Церкві, слово, яке дає вічне життя, слово правди, 
нерозривно пов’язане з покаянням. Церква повинна проповідувати 
правду спасіння всьому світу. Сьогодні вона робить протилежне. Вона 
проповідує антипокаяння. Замість місії вона на II Ватиканському Соборі 
почала антимісію поганства, індуїзму, буддизму, ісламу... Замість правди 
відступницький Ватикан, всупереч фахівцям в області медицини, про-
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повідує брехню про COVID-19, пропихає геноцидну вакцинацію, інтро-
нізує демона Пачамаму і добивається легалізації гомосексуальних союзів. 

«Встань, іди в Ніневію, оте велике місто, і проповідуй проти нього, 
бо злоба їхня піднялася до Мене». 

У ці дні, на початку 2021 року, ми переживаємо період, пов’язаний 
із фальшивою пандемією та з фальшивими виборами в США. Прихова-
ні еліти пропонують фальшивий вихід у вигляді злочинної вакцинації. 
Саме сьогодні Церква повинна бути пророчим голосом і захищати 
правду, називати брехню брехнею і єресі єресями. Але вона не робить 
цього вже від II Ватиканського Собору! Тому зло поширилося по всьому 
світі і досягає апогею. Це вже мільйони убитих ненароджених дітей! 
Це злочини викрадання дітей ювенальною юстицією! Дітей тиранізують 
і сексуально зловживають. Пропихається збочена гендерна ідеологія, 
пов’язана з найогиднішими сексуальними збоченнями. Молодих людей 
психологічно змушують до операцій зі зміни статі. Самі демони так 
опановують людей! Найвищий ступінь безумства ‒ стверджувати, що 
чоловік не є чоловіком, а жінка ‒ жінкою. Найосновніші реалії запере-
чуються, Божі закони топчуться. Панує цинізм, егоїзм і запроваджуються 
злочинні антизакони проти людей і проти людства. Все це кличе про 
помсту до неба. А Церква, яка має бути пророчим голосом, не лише 
мовчить на це, але й берголіанська секта, що окупує Ватикан, все це 
відкрито просуває! 

Бог послав Йону проповідувати покаяння, але «Йона встав, щоб 
утікати в Таршіш, далеко від Господа».  

І церковне апостатичне керівництво втекло далеко від Господа. 
До того ж, перед тим повбивало пророків, подібно як Єзавель. 

На морі, де плив Йона, настала буря, «корабель ось-ось мав уже 
розбитись». 

Цим кораблем посеред буремного моря зла є наша Земля. Сьогодні 
їй загрожує всесвітня катастрофа у вигляді обов’язкової вакцинації. 
Вона прикривається здоров’ям, але справжня мета вакцинації: 1) зро-
бити людей за допомогою мРНК-вакцини генетично модифікованими 
організмами; 2) повністю поневолити людство через чіпування; 3) дося-
гти редукції людства, як сказав Б. Гейтс: «Якщо ми проведемо добру 
роботу з вакцинами, то зменшимо кількість населення на 10-15%».Це 
означає на першій фазі геноцид одного мільярда людей, але мета ‒ 
геноцид шести мільярдів!  

Експерти наполегливо перестерігають від сучасної нової технології 
мРНК-вакцини. Проф. д-р Сухаріт Бхакді: «Нова РНК-вакцина є взагалі 
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Свідчення про вислухану молитву 
 

У лютому, минулого року я зі своєю донечкою були дуже хворі. В 
неї два дні була температура 40°С, яку було важко збити. Спочатку 
падала до 39°С, 38,5°С і за 1-2 години знову піднімалася до 40°С. За 
кілька днів захворіла і я. Температура була висока, кожен сантиметр 
тіла дуже болів, всі кістки крутило, була дуже обезсилена, цілими днями 
лежала. Молитись довго не могла, тільки повторювала: «Дякую, Тобі, 
Господи Ісусе! Господи помилуй!». 

Наближалася Свята година, це був вівторок і по радіо була передача, 
яку вів владика. Я дуже хотіла її помолитися, бо шукала допомоги. На 
Святій годині, то клячала, то стояла через неміч, відчувала сильну 
млість, але залишати молитви не хотіла. На молитві, як завжди, ми 
спершу віддавали Ісусові свої гріхи, а коли приймали Богородицю, то 
я приймала і до цієї ситуації з хворобою. Потім була хвилина, коли 
владика молився за хворих. Тут я просила і за себе та донечку. А коли 
приймала благословення о 21:00, то пам’ятала, що Отець Патріарх (на 
четверту сторону) благословляє всіх сестер 3 чину. З живою вірою я 
приймала це благословення. Потім пішла відпочивати. А коли зранку 
прокинулася, то не могла повірити… Мене нічого не боліло, почувалася 
добре, поміряла температуру – температури нема! З того дня в мене 
та в донечки вже не було температури. Господь нас оздоровив!  

Дякую Господу Ісусу за чудо оздоровлення! А також за Отця Пат-
ріарха і владик, за їхні молитви та жертви за нас! 

Марія (м. Самбір) 
 

Я живу в селі. Кожен знає, як в селі пробігає життя. Господарка: 
город, корова, кури, качки… На городі вирощую все, що потрібно для 
вжитку. У мене була така металічна рамка, от і вирішила до неї поса-
дити суниці. Одного разу я вибігла на город, дуже поспішала і випад-
ково наступила на край цієї рамки. Зовсім неочікувано для мене, ця 
груба металічна рамка піднялася з протилежного боку і зі всієї сили 
вдарила мене по нозі (в литку). Удар рамкою, можна сказати, був на-
цілений просто на випуклу жилу, яку я мала в цьому місці. Ця жила 
турбувала мене вже довший час. На операцію я не думала йти, бо ста-
раюся покладатися на найкращого Лікаря – на Бога. Я мала багато 
серйозних болячок, але Господь свого часу мене вилікував. Не маю 
звички ходити по лікарях, отож і з тою жилою надіялася на Божу поміч. 
Не звертала на неї уваги, так, як і на інші хвороби. 
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Що стосується Московського Патріархату, то його офіційний канал 
з оманливою назвою «Спас» показав, що він має ту саму програму, 
що й Бергольївський Ватикан. 

Як відступницький Ватикан, так і відступницький Московський 
Патріархат зрадили християнський фундамент і разом працюють над 
глобалізаційною програмою редукції людства. До того ж, замість того, 
щоб підкреслювати біблійну пересторогу від чіпування, вони роблять 
прямо протилежне з метою, щоб у вогненне озеро було вкинено яко-
мога більше обманених людей. 

Ті церковні Юди, які окупують Церкву, своєю зрадою Євангелія 
накликали на себе Божу анатему ‒ прокляття (див. Гал. 1,8-9). Церковні 
посади вони окупують уже незаконно. Необхідно це знати і розрізняти, 
хто є справжній, а хто фальшивий єпископ, а також хто є справжній, а 
хто фальшивий священик. 

Також звертаємо увагу, що проти відступників на ключових місцях 
у Російській Церкві сміливо виступив схиігумен Сергій зі Середньоу-
ральського монастиря. Він зробив це на благо Православної Церкви та 
на благо російського народу. Він виступив і проти фальшивої пандемії, а 
також проти чіпування. За все це кілька днів тому він був ув’язнений 
за згодою і з ініціативи керівництва Московського Патріархату. 

Продажні мас-медіа за допомогою грубого очорнення подбали про 
моральну ліквідацію схиігумена Сергія. Відразу було підготовано кілька 
передач на каналі «Спас», а одночасно в соціальних мережах були ство-
рені сайти з тією ж назвою, яку має Середньоуральський монастир. 
Тут грубо приписали отцю Сергію і цілому монастирю злочини, яких 
він ніколи не здійснював. 

Шановні російські лікарі! Візантійський Вселенський Патріархат, 
так само, як і вас, підбадьорив та високо оцінив міжнародний рух на 
Заході «Лікарі за правду». Молимося за вас, будьте і ви пророчим го-
лосом навіть ціною найбільших жертв. Дійте відповідно до своєї лікар-
ської присяги і згідно з власною совістю, на благо російського народу. 

Людське життя ‒ це лише коротке випробування. У ньому людина 
вибирає між правдою і брехнею, між добром і злом. На останньому суді 
і ви, лікарі, які виступили за правду і життя, почуєте слова Спасителя: 
«Прийдіть… візьміть у спадщину Царство… Усе, що ви зробили одному 
з Моїх братів найменших – ви Мені зробили», і підуть ті на життя вічне 
(Мт. 25:34,40). 
відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37537 
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найнебезпечнішою вакциною. Те, що ця вакцина була навіть допущена 
до клінічних випробувань, заслуговує на покарання. Це експерименти 
на людях. Те, що зараз відбувається, буде злочином проти людства. 
Не можна допустити, щоб ця абсурдна вакцинація проводилася на 
наших дітях та онуках. Це означало б кінець цього суспільства. Не 
допустіть цього!»  

Голос таких сміливих експертів заглушається.  
Йона ігнорує небезпеку, він «зійшов у саму середину судна, ліг і 

міцно заснув».  
Священики та єпископи, які зобов’язані проповідувати покаяння 

заради спасіння людства, міцно сплять. За наказом Бергольйо вони 
закривають храми, зневажають Євхаристію і присипляють тих, яких 
були зобов’язані закликати до покаяння, щоб вони спаслися. 

Що мали б робити священики? Треба зробити сміливий крок віри ‒ 
відділитися від відступництва Ватикану. Згадуючи ім’я фальшивого 
папи в Літургії, ви створюєте єдність із берголіанською сектою, яка 
окупує папство. Тим самим і на вас лягає відповідальність за злочини, 
здійснювані апостатичним Ватиканом. Тому необхідно вийти з цього 
Вавилону (Одкр. 18). Кожен з вас стоїть перед вибором: або будеш 
героєм, або будеш зрадником Христа. І не в останню чергу тут йдеться 
про твоє спасіння або вічне засудження. 

Коли існувала загроза, що корабель потоне, «підійшов до Йони го-
ловний над моряками та й каже: „Що з тобою, сплюху? Вставай, візви 
до свого Бога”». 

Берголіанські ієрархи є не лише зборищем сплюхів, але й зборищем 
єретиків. Їхній бог ‒ мамона, кар’єра і нечистий демон Пачамама. 

«Тим часом моряки домовились між собою… І кажуть вони до 
Йони: „Скажи нам, через кого сталось нам це лихо?”»  

Сьогодні нас спіткало лихо з фальшивою пандемією і геноцидною 
вакцинацією через архиєресі Бергольйо та через єресі і духа II Вати-
канського Собору. 

Моряки запитали Йону: «Чим ти займаєшся? Звідки ти йдеш?»  
Чим займаєшся сьогодні ти? Пошуком і виконанням Божої волі? 

Або ж ти послідовник Бергольйо і маєш з ним внутрішню єдність? Але 
цим накликаєш прокляття на себе і на Церкву. 

Йона визнав свою провину перед Богом і сказав: «„Візьміть і ки-
ньте мене в море, й море перестане проти вас бушувати, бо я знаю, 
що то через мене прийшла на вас велика оця буря.”… І взяли вони Йону 
та й кинули в море, і море перестало бушувати». 
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Бергольйо треба викинути за борт! Велика буря штучної пандемії, 
пов’язана з геноцидною вакцинацією, прийшла на людство через нього. 
Він випустив духа брехні та смерті інтронізацією демона Пачамами і 
пропиханням содомії. Своїми декретами він неодноразово нав’язує 
фатально небезпечну вакцину для всіх. Він наказав закрити храми, 
зневажати Євхаристію та масово обманув християн і нехристиян. Кора-
блик Церкви, а також кораблик нашої Землі сьогодні хитається, і йому 
загрожує саморуйнівна катастрофа. 

Але якщо б якийсь священик перестав у Літургії згадувати ім’я 
архиєретика, його чекає покарання. Якби в єпархії було 10 або 20 таких 
священиків, берголіанському єпископу було б уже важко їх виключити. 
Якщо б він хотів це зробити, нехай ці священики самі разом зі своїми 
вірними відділяться від берголіанської секти. Якщо берголіани вкрадуть 
у вас храм, можете служити Літургію в якомусь винайнятому домі, по-
дібно, як це практикував апостол Павло в Коринті та в Ефесі (Ді. 18 і 19). 

Хто хоче залишитися вірним католицькому вченню і Христу та мати 
певність спасіння, той мусить відділитися від берголіанської секти, яка 
сьогодні окупує структуру Католицької Церкви. Якщо не відділишся 
від цієї структури, вона змусить тебе зрадити Христа і втратиш вічне 
життя. Після відділення від Бергольйо створіть спільноту з кількома 
єпископами та священиками, вірними Христові. Тоді візьміть відпові-
дальність за відродження Церкви разом з новим правовірним папою. 

Ви, правовірні єпископи Сполучених Штатів, не чекайте, коли 
Бергольйо виключить вас зі своєї сектантської структури. Ви самі відді-
літься разом зі своєю дієцезією та правовірними священиками! Цим 
зробите крок для порятунку Христової Церкви та людства. Апостоле 
Христовий, не чекай 40 днів! Прийми рішення ще сьогодні! 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

28.01.2021 
відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37573   

 
 

BВП: Ще 40 днів і сучасна Ніневія буде зруйнована! 
(для християн США) 2 частина 

 

Дорогі християни Америки! 
Що ви можете очікувати після президентських виборів, коли офі-

ційну владу знову, через чотири роки, переймає Deep state (Глибинна 
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Подяка російським лікарям, які виступили проти  
носіння масок і проти обов’язкової вакцинації 

 

Шановні російські лікарі! 
Візантійський Вселенський Патріархат, який є пророчим голосом і 

захищає основні доктринальні та моральні істини, в Божому і Церков-
ному авторитеті висловлює вам прилюдне визнання і вдячність. Ви ви-
ступили за правду проти брехні, за життя проти смерті. 29 грудня 2020 
року ви, близько 100 лікарів, прибули в Москву, де перед будівлею 
Росспоживнагляду провели демонстрацію. Ви вимагали публічної 
дискусії з керівництвом цієї установи стосовно безглуздого і шкідливого 
носіння масок і фатально небезпечної обов’язкової вакцинації. 

Ви ясно висловилися, що це глобальний обман на шкоду здоров’ю, 
не кажучи вже про економічні і соціальні наслідки для російського на-
роду. Ви привезли з собою тисячі підписів громадян Росії, які разом з 
вами виступають за правду. Те, що з вами як з фахівцями ніхто з кері-
вництва установи не захотів вести відкритий діалог ‒ це, як ви самі 
сказали, ганьба перед усім російським народом. 

Таку вашу позицію за правду і життя мав би повністю підтримати 
Московський Патріархат. На жаль, він робить прямо протилежне. 

Справжня Церква передусім зобов’язана проповідувати правди 
Євангелія. Вони забезпечують вічне життя і є основою справедливості 
та справжнього миру, укоріненого в душі людини. Служителі Церкви, 
які зрадили Христа і Його Євангеліє, проповідують фальшиве євангеліє ‒ 
духовну отруту єресей, яка викликає смерть. 

Такою церковною організацією є сучасна берголіанська секта, що 
служить НСП. Псевдопапа Бергольйо у Ватикані інтронізував демона 
Пачамаму. Тим самим він виступив проти Христового Євангелія і 
зрадив суть християнства. Замість того, щоб поклонятися істинному 
Богу, він поклоняється демонам. В результаті цього він просуває анти-
мораль, узаконює співжиття содомітів, а також просуває смертельно 
небезпечну вакцинацію під гаслом «вакцина для всіх». Це злочин проти 
Бога і проти людства. 

Нова мРНК-вакцина 1) змінює людський геном і робить людей 
генетично модифікованими організмами, нездатними передавати життя 
майбутнім поколінням, 2) містить гідрогель з органічними наночастин-
ками, що є формою чіпування, 3) містить тканину, заживо вирвану з 
ненародженої дитини, 4) згідно з програмою Гейтса, є засобом геноциду 
людства. 
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Окрім іншого, вона містить також гідрогель з органічними наночас-
тинками, які вже є формою чіпування. 

Бергольйо вже в багатьох відношеннях скомпрометований. Він ін-
тронізував Пачамаму і пропихає легалізацію гомосексуального спів-
життя. Для правовірних католиків набагато більшим авторитетом є 
Бенедикт XVI, тому реклама, що Бенедикт XVI буде вакцинований проти 
COVID-19, набагато більше збаламутить католицьку громадськість, ніж 
те, що т.зв. вакцинується Бергольйо. Ця психологічна маніпуляція має 
чітку мету. Ватикан стає найактивнішим пропагандистом нової фаталь-
но небезпечної вакцини і зловживає для цього позитивним ставленням 
до Бенедикта XVI. 

Однак необхідно усвідомити не лише позитивні сторони Бенедик-
та XVI. Реальність така, що він був радником ліберального німецького 
кардинала Йозефа Фрінгса на ІІ Ватиканському Соборі. Єресі Бергольйо 
та його кроки до самознищення Церкви ‒ це лише плід ІІ Ватиканського 
Собору, від якого Бенедикт XVI ніколи радикально не відділився. Най-
більш фатальним кроком стало те, що Бенедикт XVI (хоча його неод-
норазово застерігали) 1 травня 2011 року беатифікував Івана Павла ІІ. Цим 
фактично підніс на вівтар його життєву програму: 

1) У 1983 р. Іван Павло ІІ прийняв масонів до Церкви. 
2) Він наказав прикривати священичу педофілію, а наслідком є 

гомосексуальна мережа на найвищих місцях у Церкві. 
3) Іван Павло ІІ не карав і фактично схвалив масово поширювані 

єресі неомодернізму через історично-критичний метод в теології. 
4) В Асижі (1986 р.) він вчинив жест синкретизму. Скликав лідерів 

поганських культів і молився разом з ними. Цим жестом він проголосив, 
що християнство і поганство є рівноцінними дорогами до спасіння, а 
це максимальна єресь. 

Це все Бенедикт беатифікував, а Бергольйо канонізував. 
Якби ж то Бенедикт XVI використав час, який йому залишився, 

на покаяння, а не на рекламу геноцидної вакцинації згідно з намірами 
Бергольйо! 

Монс. Гансвайн підтвердив, що 13 січня 2021 року папа-емерит 
Бенедикт XVI у монастирі Mater Ecclesiae начебто прийняв щеплення 
першою дозою вакцини «Pfizer BioNTech». 

 

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

16.01.2021 
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держава)? Вона керує геноцидною політикою планети, включаючи 
Америку, як висловився і Білл Гейтс. Йдеться про систему фатально 
небезпечної вакцинації вакциною мРНК, проштовхувану тіньовою 
владою та мас-медійним тероризмом. Джо Байден після свого приходу 
до влади заявив, що протягом трьох місяців вакцинує сто мільйонів 
американців! У цій післявиборчій ситуації ваша боротьба подібна до 
боротьби Давида з Голіафом. 

Ти запитуєш, чому Д. Трамп не зробив рішучого кроку проти Deep 
state? Він мав для цього можливість, чому не скористався шансом? 
Шановний християнине США, а ти зробив те, що повинен був зробити? 
Бог закликав американців до духовної мобілізації, до благального і 
безперервного взивання до Нього. (https://youtu.be/pyaOf102__Y, http://vkpatri
arhat.org/?p=36628) Коли Йона не зробив того, що повинен був зробити, 
прийшла кара. Його викинули з корабля у море, але Бог його врятував. 
З першого разу він не послухався Господнього заклику, але потім пішов 
до Ніневії і взивав: «Ще сорок днів, і Ніневія буде зруйнована». Це було 
серйозне попередження для всього міста. Якою була реакція? «І пові-
рили ніневітяни Богові: оголосили піст і понадягали веретища, від 
найбільшого до найменшого». Ніневія почала чинити покаяння. «Цар 
наказав оголосити в Ніневії … щоб люди чимдуж взивали до Бога і щоб 
кожен покинув свою нікчемну поведінку й насильство рук своїх». Бог 
дав ультиматум 40 днів, і місто відповіло правдивим покаянням, ви-
раженим, перш за все, палким взиванням до Бога. І Бог відвернув 
справедливу кару. 

Йона зробив те, що повинен був зробити, аж після другого заклику. 
Для порятунку США ти повинен був послухатися заклику до мобілі-
зації в Божу армію. Тепер Бог кличе тебе вдруге. Армія повинна мати 
щонайменше 920 000 Божих воїнів, які вдень і вночі чергуються на 
сторожі і взивають до Бога. Цим підтримують духовний вогонь, симво-
лом якого є вогонь у Єрусалимському храмі. Духовний вогонь горить 
і завдяки жертві твого часу, даного на молитву, і твоїх піднесених рук. 
Взивай своїм серцем разом із Христом, який є у твоєму нутрі. Святий 
Дух хоче через тебе заступатися стогонами невимовними (Рим. 8,26). 

Коли жителі Ніневії через пророка почули слово Боже, то послу-
халися, почали постити, а головне ‒ благально взивати до Бога. Кожен 
також покинув свої злі дороги. Чи сьогодні Америка взиває благально 
до Бога? Чи в США є хоча б кілька молитовних груп? Чи були вже 
сформовані бойові батальйони, дивізії або навіть ціла армія? Для чого? 
Адже сьогодні геноцид загрожує шести мільярдам людства, у тому 
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числі і мешканцям США! А ти лише дивишся на це, ніби тебе це не 
стосується? Найбільша реальність, яка чекає кожну людину ‒ це 
смерть. І ти рано чи пізно помреш. Але питання ‒ як і де. Потім буде 
Божий суд, і тебе чекає або вічна нагорода в небі, або вічна кара в 
пеклі. Як вистоїш ти перед Божим судом? 

Основною умовою духовних та політичних змін в Америці є по-
каяння. Церква, особливо Католицька, сьогодні є долиною сухих кісток, 
розкиданих на великій рівнині (пор. Єз. 37). Мусить настати духовне 
воскресіння цих сухих кісток! Умовою воскресіння є палке пророче 
взивання. Сьогодні недостатньо одного Єзекиїла, сьогодні Бог хоче 
армію Єзекиїлів, які будуть стояти на безперервній молитовній сторожі і 
вдень та вночі палко взивати до Бога. Ніхто інший, лише сам Бог може 
здійснити духовне воскресіння Америки. Він зробить це через Святого 
Духа. 120 років тому саме в Топеці в США на палке взивання кількох 
Божих людей відбувся духовний пролом, вилиття Святого Духа. Сього-
дні через Святого Духа Бог хоче врятувати Америку від сатанізаційного 
геноциду. Але є одна умова ‒ Він шукає Божих воїнів: не тільки атомізо-
ваних, але об’єднаних Божим порядком у живий організм воюючої 
Церкви, яка має перейти в Церкву переможну у вічному Божому Царстві. 

Ти був охрещений, отримав Боже життя, таїнственне з’єднання з 
Христовою смертю і Його воскресінням. Вже тоді Святий Дух помазав 
тебе. Мабуть, згодом ти прийняв повноту Святого Духа, як апостоли в 
день П’ятидесятниці (Ді. 2,38). 

Про сенс того, чому приходить Святий Дух, тобі ясно нагадує Ісус: 
«Коли на вас зійде Святий Дух, будете Моїми мартирес ‒ свідками, 
мучениками» (Ді. 1). У цій боротьбі з брехнею і злом в собі (пор. хре-
щення покаяння Мт. 3) та в оточенні може дійти і до хрещення 
кров’ю (Мт. 20). Але не бійся, Бог є з тобою, і ти будь з Ним, не будь 
сам. Будь живою клітиною (членом) в духовному організмі, Головою 
якого є Христос. Приєднавшись до Божої армії, ти, Христовий учень, 
стаєш Його воїном. Духовна боротьба вимагає порядку і єдності. Цю 
єдність кожен воїн створює з Христом через живу віру. Коли створиться 
єдність, Христос дійсно є посеред нас, а диявольські твердині обману 
і брехні викриваються, ідентифікуються та руйнуються. Христовий 
воїн бореться під Христовим прапором! Ті, які співпрацюють над ге-
ноцидом людства, перебувають під прапором антихриста і сатани. 

Бог сьогодні закликає тебе уже вдруге. Вперше ти не реагував на 
Його голос або відкинув його, як Йона. Усвідом, що без тебе в США не 
буде Божої армії. Її основною клітиною є Ти. 
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Цитата Бергольйо: «Але якщо лікарі представлять її вам як щось, 
що може бути нормальним і не несе ніякої особливої небезпеки, чому 
б її не прийняти?» 

Коментар: Такі лікарі, які мРНК-вакцину представлять нам як 
щось, що може бути нормальним і не несе ніякої особливої небезпеки, 
брешуть ‒ так само, як бреше Бергольйо. 

Цитата Бергольйо: «Це самогубне заперечення, яке я не можу 
пояснити. Тепер ми мусимо прийняти вакцину». 

Коментар: Це вершина берголіанської демагогії! Стверджувати, що 
ми мусимо прийняти вакцину ‒ це масове самогубство. Те, що до нього 
закликає псевдопапа, не може пояснити людина, яка користується ро-
зумом. 

Пропагувати під прикриттям вакцини засіб масового калічення 
людства та його подальшого винищення ‒ це взагалі найважчий злочин! 
Людство повинне притягнути Бергольйо до міжнародного суду як масо-
вого злочинця та масового вбивцю! Це необхідно зробити! За жодну 
ціну не можемо прийняти вакцину! 

 

+ Ілля, Патріарх Візантійського Вселенського Патріархату 

відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37520                                             15.01.2021 
 

 

COVID-комедіанти зробили  
з Бенедикта XVI свого ведмедя 

 

Ефективним засобом впливу на громадську думку для прийняття 
фатально небезпечної вакцини сьогодні, окрім іншого, стають і зловжиті 
авторитети. З цією метою була опублікована новина: «Бенедикт XVI (94 р.) 
і всі його домочадці приймуть вакцинацію проти COVID-19, сказав архи-
єпископ Георг Гансвайн німецькому єпископському агентству KNA». 

Мета ‒ проламати громадську думку для прийняття вакцини. Цей 
жест має заглушити перестерігаючий голос справжніх експертів та зму-
сити католиків масово вакцинуватися. 

Чому архиєпископ Гансвайн не подбав про те, щоб Бенедикта XVI 
відвідали експерти з імунології і пояснили йому проблематику нової 
мРНК-вакцини та її фатальні наслідки? Якщо би після цього опублі-
кували його інтерв’ю, як він дивиться з моральної точки зору на цей 
злочин калічення людства та його геноциду, то це було б корисно. 

Нова вакцина змінює людський геном і робить з людини генетично 
модифікований організм, який страждає від аутоімунних захворювань. 
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А тепер подивимося, що про мРНК-вакцинацію говорить псевдо-
папа Бергольйо.  

Цитата Бергольйо: «Я вважаю, що це етично отримати вакцину».  
Коментар: Цим Бергольйо каже, що є етично дозволити себе по-

калічити, дозволити себе чіпувати або навіть убити. 
Цитата Бергольйо: «Це не вибір між „мені це здається добрим / 

мені це не здається добрим”, це етичний вибір». 
Коментар: Іншими словами, етичний вибір, як каже Бергольйо, 

означає, що у вас немає вибору, ви мусите прийняти вакцину. 
Цитата Бергольйо: «Це гра не тільки зі своїм здоров’ям та жит-

тям, але також гра і з життям інших».  
Коментар: Тут Бергольйо має рацію. Це дійсно гра з нашим здо-

ров’ям і життям. Але не ми, а Бергольйо дослівно і буквально заграє 
з життям інших! Він примушує їх до фатально небезпечної вакцина-
ції, від якої провідні експерти наполегливо застерігають. 

Цитата Бергольйо: «Наступного тижня ми почнемо вакцинува-
тися і тут...». 

Коментар: Або це буде обман, або Ватикан з Бергольйо стає само-
губним прецедентом. Він зводить не лише католиків, але й усіх християн 
і цілий світ! 

Цитата Бергольйо: «...а я вже зареєструвався (на вакцинацію)». 
Коментар: Це означає, що до 16 січня Бергольйо мав би прийняти 

вакцину. Ймовірно, він прийме якесь плацебо, але у світ вийде бомба-
стична реклама про те, що т.зв. святіший отець Франциск прийняв 
вакцину проти COVID-19! Отож: усі католики, тепер слухняно його на-
слідуйте! Цей вовк, переодягнений на пастиря, не віддає життя за своїх 
овець, але забирає у них життя і, до того ж, затягує їх до вічної погибелі! 
Він може домовитися, щоб йому не дали мРНК-вакцину, але католики 
не повинні це знати. Вони мусять цьому професійному шахраю та 
обманцю – на свою погибель – сліпо довіряти. 

Цитата Бергольйо: «Це необхідно зробити».  
Коментар: Бергольйо, який всюди пропагує суб’єктивний підхід, 

навіть до Божих Заповідей, раптом щодо самогубної вакцини катего-
рично заявляє: «Це необхідно зробити!» 

Цитата Бергольйо: «Не розумію, чому дехто каже: „Ні. Вакцина 
є небезпечна”». 

Коментар: Усі сумлінні експерти та вчені одноголосно погоджують-
ся з позицією: «Ні вакцині! Вона небезпечна!» Бергольйо, неук у меди-
цині, цього не розуміє. Він виступає проти них без жодного аргументу. 
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Христову армію складають: 
Молитовна сторожа ‒ 23 людини, які займуть 24 години доби, бо 

одна година є спільною ‒ з 20:00 до 21:00. Це так звана Свята година. 
В той тиждень, коли маєш свою сторожу, щодня молишся свою вста-
новлену годину + Святу годину. Наступні три тижні ти зобов’язаний 
молитися лише Святу годину. 

Чотири сторожі, тобто безперервна молитва, утворюють бойовий 
підрозділ ‒ 92 людини. 

Десять підрозділів, тобто 920 людей, складають бойовий батальйон. 
Десять батальйонів складають полк, тобто 9 200 воїнів. 
Десять полків складають дивізію, тобто 92 000 воїнів. 
Десять дивізій становлять Христову народну армію, тобто 920 

000 Христових воїнів. 
Це не означає, що ти повинен чекати, аж поки буде повністю 

сформована Христова армія, але сьогодні почни ти молитися свою 
сторожу і Святу годину. Коли таких, як ти, буде більше, скоро тут буде 
ціла молитовна сторожа... полк... а невдовзі і сильна армія молільників. 
На виборах 75 мільйонів американців проголосували за життя і спра-
ведливість та відкинули підготовлювану програму геноциду. Для до-
сягнення перемоги тут повинні бути не лише народні, але й Христові 
воїни. Перемогу правди і життя над системою брехні та смерті дає Бог. 

Бог сьогодні кличе тебе! Приєднайся до духовної боротьби! 
Прийми порядок і військову дисципліну, тобто відповідальність за 
дотримання своїх молитовних сторож і Святої години. 

Без боротьби немає перемоги. Не бійся, Бог є з тобою, Бог є з вами, 
які боретеся за Його Царство. Якщо ти зробиш те, що повинен зробити, 
Бог врятує Америку. 

Ісус помер за нас, щоб ми мали життя ‒ вічне життя. Кожного 
Божого воїна чекає вінець вічної слави. 

Останню перемогу над звіром має Ісус. Він є остаточним перемож-
цем (Одкр. 19). А ти, якщо боровся разом із Ним, маєш участь у Його 
перемозі та славі на всю вічність. Бог чекає твого вирішального кроку, 
від тебе залежить, яким буде майбутнє Америки. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

29.01.2021 
відео: http://vkpatriarhat.org/?p=37580  
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Короткий діагноз глибокої кризи в Церкві (3 частина) 
(Прим.: 1-а та 2-а частини були в попередній брошурці) 

 

Візантійський Вселенський Патріархат, який захищає основні прав-
ди християнської віри, цим коротким діагнозом звертається до вас, 
європейці та американці, які маєте християнське коріння. Багато з вас 
були охрещені, або були охрещені ваші батьки чи прадіди. Та незважаю-
чи на це, багато хто з вас має лише мінімальні знання про християнство, 
і часто спотворені уявлення про справжнє наслідування Христа. Осно-
вою християнства є Христове Євангеліє. Христова смерть на хресті та 
Його славне воскресіння є незламною силою в боротьбі зі злом, успад-
кованим людиною, і з духом брехні, який діє у світі. Тільки Ісус дає 
ясну перспективу і відповідь на сенс життя та сенс страждання. Він по-
казує, що таке справжня любов, пов’язана з жертвою. Він сам є Божим 
Сином, який з любові до нас став людиною. Він взяв на Себе усе зло, 
щоб визволити нас із нього. Після нашого короткого життя, наповненого 
випробуваннями, часто розчаруваннями, стражданнями, хворобами, зра-
дою, самотністю, а потім фізичною смертю, Ісус дарує нам вічне щастя. 
Певність, яку дає справжнє християнство, що проповідує Христове 
вчення і опосередковує Христового Духа, є найбільшим скарбом, який 
може мати людина на цій короткій життєвій дорозі. Сьогодні нас оточує 
дух споживацтва, насильства, систематичної брехні та обману поган-
ських культів ‒ індуїзму, буддизму чи пошани до космічних та інших 
енергій, а насправді до демонів. На цих дорогах ніхто не знайде ані 
безкорисливої любові, ані правди і справжнього щастя, за яким тужить 
наша душа. Ще святий Августин взивав: «Ти створив нас для Себе,  
о Боже, і неспокійне серце людське, доки не спочине в Тобі». Святе 
Письмо каже: «Бог бо так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного 
дав, щоб кожен (і ти), хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям 
вічним» (Ів. 3,16). 

Безсмертною сутністю нашого єства, якою є наш дух, ми подібні 
до Бога. Вічне життя ‒ це не лише нескінченне життя. Наше фізичне 
життя закінчується смертю, але наш дух, який не зв’язаний законами 
матерії, через фізичну смерть переходить з часу до вічності. Але віч-
ність може бути або щаслива, або нещаслива. По суті, наше життя ‒ 
це період випробування, коли щодня, в різних ситуаціях, ми обираємо 
між правдою і брехнею, між добром і злом. Отож життя ‒ це боротьба, 
боротьба за переможний вінець вічної слави. Якщо усвідомиш свою 
слабкість, своє безсилля, свої постійні невдачі на шляху добра і правди ‒ 
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Девід Мартін: Ми повинні сказати це ясно. Використовується 
термін «вакцина», щоб ця річ потрапила до винятків у рамках громад-
ського здоров’я. Але це не вакцина. Це мРНК, обгорнута жировою 
оболонкою, яка потрапляє в клітину... щоб почати утворювати патоген. 

(Нормальна) вакцина повинна стимулювати імунітет людини, яка 
її отримує, а також повинна порушити передавання. А цього (мРНК-) 
«вакцина» не робить... тип мРНК, що рухається до клітини, не перешко-
джає передачі вірусу... 

Якби ми сказали, що дамо людям профілактичну хіміотерапію від 
раку, якого вони не мають, вони б нас висміяли ‒ бо це дурна ідея. А це 
точно те саме! 

(Ця мРНК-«вакцина») ‒ це механічний пристрій у вигляді дуже 
малого пакету технологій, який вводиться в систему людини з метою 
активації клітини, щоб вона почала виробляти патоген... Це продуцент 
хімічного патогена, який має викликати в клітині діяльність по проду-
куванню хімічного патогена. Це медична установка, а не ліки... Мусимо 
це дуже чітко усвідомлювати і не дозволити себе втягнути у їхню гру, 
бо їхня гра полягає в наступному: якщо говоритимемо про це як про 
вакцину, то загрузнемо в розмовах про вакцини. Але це, як вони самі 
зізнаються, не є вакциною... 

Д-р Джуді Міковіц: Так. Це синтетичний патоген. 
Адвокат Рокко Галаті: Коли кажеш «патоген», то я уявляю, що 

це зробить мене хворим. 
Д-р Джуді Міковіц: Саме так. 
Д-р Девід Мартін: Це сконструйоване так, щоб зробити тебе 

хворим... Ви отримуєте ін’єкцію з хімічною речовиною, яка має спри-
чинити захворювання, а не викликати імунно-трансмісійну відповідь. 
(мРНК-«вакцина») є для того, щоб ви захворіли і щоб ваші власні клі-
тини стали тим, що зробить вас хворими. 

Адвокат Рокко Галаті: Отже, це викличе аутоімунну відповідь 
(невиліковну хворобу)? 

Д-р Джуді Міковіц: Так, і... 
Д-р Девід Мартін: Окрім багатьох інших речей... (примітка: таких 

як, наприклад, і чіпування). 
Д-р Джуді Міковіц: Це може прямо спричинити розсіяний склероз, 

хворобу Лу Геріга, хворобу Альцгеймера, і це буде викликане експресі-
єю цієї патогенної оболонки… це може спричинити прискорений рак… 
цей механізм відомий вже десятки років. Дослівно через ін’єкцію до 
тіла людини вводиться інфекція. 



19 

наді мною, своєю матір’ю, яка вас виховала, і не віддавайте себе сва-
вільно на смерть.” Також і батько плакав: „Мої сини, я надіявся, що ви 
поховаєте мене, а сьогодні я маю ховати вас? Підкоріться волі імпе-
ратора, щоб я не бачив, як тече ваша кров.” Дружини обох братів 
прийшли з дітьми на руках і плакали: „Що буде з нами, що буде з цими 
немовлятами? Хто буде володіти вашими домами? О, жорстокі чоло-
віки! Ви залишаєте нас, своїх дружин і дітей, і самі видаєте себе ка-
там!” Так обоє в’язнів опинились у великій душевній боротьбі і вже 
упадали на дусі. У відповідний час до в’язниці прийшов полковник 
Себастьян, який був таємним християнином, і закликав в’язнів витри-
вати у вірі. А їхнім родичам він сказав: „Не відраджуйте цих воїнів 
Христових. Не змушуйте їх більше цінувати дочасне життя, ніж 
життя вічне. Пам’ятаймо, що короткими стражданнями ми можемо 
здобути вічну радість!” Брати залишилися непохитними і обидва 
пішли на смерть. Невдовзі і Себастьян наслідував їх, також прийнявши 
мученицький вінець. Це було 20 січня 288 року». 

Найбільша цінність ‒ це вічне життя. Тому ми повинні рахуватися 
з тим, що диявол намагатиметься позбавити нас його. Він буде стара-
тися обманути нас, щоб фатально небезпечну вакцинацію, пов’язану з 
чіпуванням, ми прийняли як щось цілком нормальне, і так втратили 
вічне життя. Людина хоче уникнути проблем і не бажає припустити, 
що тим самим потрапить в набагато більші проблеми, які вже будуть 
невирішальними. Тому такою важливою є щоденна молитва; вона утри-
мує нас в правді та в чуйності, щоб ми не піддалися системі брехні. 

Святе Письмо каже, що віра ‒ це те, що перемагає світ. Віра в Ісуса 
Христа перемагає смерть! Він сказав: «Хто в Мене вірує, той навіть і 
вмерши житиме» (Ів. 11,25). 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

28.12.2020
 

 
Експерти перестерігають, але Бергольйо  

про вакцинацію стверджує: «Мусите це зробити!» 
    

На відкритій дискусії вчених розкривається суть т.зв. нової мРНК-
вакцини, яка насправді не є традиційною вакциною, але є інструментом 
масового калічення та геноциду людства. 
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то це момент, коли ти готовий зізнатися перед собою, що потребуєш 
прощення гріхів. Цього не дасть тобі жоден психолог і жодна терапія. 
Це дасть тобі тільки Ісус, Син Божий, який заплатив за твої гріхи. Коли 
до Нього звертаєшся, Він очищує твою душу. В молитві ти можеш 
спілкуватися з Ним, можеш читати Його слово. Через хрещення ти був 
занурений у єдність з Його смертю і одночасно у нове життя. Це нове 
життя ‒ життя Божої дитини, сина (дочки) ‒ ти прийняв у хрещенні. 
Якщо ходиш дорогою правди, це духовне життя в тобі розвивається. В 
Ісусі, з яким з’єднуєшся вірою, ти маєш вічне життя, і то вже тепер, у 
часі. У конкретних ситуаціях ти почнеш пізнавати делікатну дію Божої 
любові і Божої присутності. Якщо б усі тебе залишили ‒ батько, мати, 
дружина... ‒ Ісус тебе ніколи не залишить. Його любов до тебе вічна, 
тільки треба її щодня, особливо на молитві, шукати і приймати. 

Ісус заснував Церкву, щоб вона проповідувала Його вчення, щоб 
уділяла Його Таїнства. Однак церковні служителі ‒ це лише люди, і 
все залежить від того, наскільки вони служать Богу або наскільки від-
вернулися від Бога та під прапором правди і Церкви здійснюють важкі 
злочини, стаючи таким чином зрадниками Христа, як апостол Юда. На 
жаль, сьогодні ми є свідками цього. Папський уряд, тобто найвищий 
уряд у Церкві, окупує сатаніст Бергольйо, який публічно виступив 
проти Христа. Він ітронізував демона Пачамаму в головному храмі у 
Римі! Він просуває союзи гомосексуалістів і цим скасовує даний Богом 
інститут сім’ї, який складається з чоловіка, жінки та дітей. Пропагуючи 
ці неприродні псевдосім’ї, він створює умови для викрадання дітей у 
люблячих батьків, щоб їх могли усиновити содоміти. Цьому служить 
законодавство, яке легалізує ювенальну юстицію. Але у своїх пропо-
відях Бергольйо промовляє побожні, навіть зворушливі фрази, проти 
яких проста людина беззахисна, і тому повірить, що він є Божий муж. 
Насправді ж у ньому втілений демон брехні та смерті, який підступно 
та цинічно руйнує Церкву і старається вкинути якомога більше людей 
до погибелі. Про це свідчить і те, що в цей критичний час він пропагує 
нову вакцинацію, як сам наголошує, для всіх! Ця вакцинація має на меті 
редукцію людства, тобто масовий геноцид! 

Цій програмі смерті у 2009 році підготувала шлях Лісабонська 
угода. Вона усунула моральний фундамент ‒ Декалог, на якому була 
збудована культурна Європа. До того часу вся правова система та між-
людські стосунки будувалися на принципі справедливості та поваги 
до справжньої людської гідності. Також враховувався принцип любові 
до ближнього. Зло карали, а добро цінили та підтримували вихованням, 
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заохоченням, добрим прикладом. Зі заміною на Лісабонську парадигму 
з пріоритетом содомії все було перевернуто догори ногами. Але Вати-
кан мовчав на ці фундаментальні зміни! 

Зрада Церкви є причиною того, чому через півстоліття після II Ва-
тиканського Собору у християнському світі могли настати такі великі 
зміни. Собор приховано замінив вшановування Бога на вшановування 
поганських демонів, а Духа Христового через аджорнаменто замінив 
на духа цього світу, який і тепер панує у Ватикані. Духовний злам мав 
катастрофічний вплив на християнські народи. У шкільні програми на 
міжнародному рівні були запроваджені деморалізаційні принципи 
Кінзі, а через них гомосексуалізм та педофілія. Поступово в суспільне 
та політичне життя втілювалася система брехні... Таким чином ми 
опинилися у ситуації, в якій тепер перебуваємо. Але це не провина 
справжньої Христової Церкви, тобто тих, які залишилися вірними 
Христові та основним правдам віри ‒ вони сьогодні переслідувані 
офіційною церковною структурою. Багатьох священиків та віруючих 
очорнюють, карають як бунтівників та неслухняних Святішому Отцю 
Франциску, але все ж саме вони утримують Духа правди і зберегли 
скарб вічного життя у крихких посудинах. 

У цей час виступив героїчний архиєпископ К.М. Вігано, багаторіч-
ний працівник Ватикану, а згодом і ватиканський нунцій у США. Він 
виступав проти злочинів у Церкві і публічно закликав псевдопапу 
Бергольйо подати у відставку. Він також закликав до відставки гомосе-
ксуальну мережу на найвищих місцях. Він підкреслив, що лише через 
правдиве покаяння може настати відродження Церкви. Відступництво 
церковних провідників Ісус передбачив, коли сказав, що ідол мерзоти 
запустіння буде встановлено на святому місці, що й здійснилося через 
інтронізацію демона Пачамами у 2019 році. Це проламало духовний 
бар’єр, накликало прокляття на Церкву та світ, і вже нічого не перешко-
джало тому, щоб розпочалася штучна, абсурдна пандемія з COVID-19, 
мета якої ‒ сатанізація та геноцид людства. Бергольйо розпочав цю зло-
чинну пандемію наказом про закриття храмів. 

Якщо подивимося на історію, Христова Церква з самого початку 
була переслідувана. Римські імператори три століття катували і вбивали 
християн лише через те, що вони вірили у Христа. Про це свідчать 
життєписи християнських мучеників. І пізніше, в часи свободи, Церкву 
часто переслідували вороги ззовні та зсередини. Бог допускав це тер-
піння для очищення Церкви. Однак постійно розрізняли добро і зло, 
правду і брехню. Сьогодні дух світу настільки проник у Церкву, що 
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як підготуватися до смерті, адже зі смертю твоє існування не закін-
читься, від неї залежить ціла вічність! 

Що маємо робити, щоб здобути вічне життя? 
Найважливіша умова спасіння душі ‒ це т.зв. досконалий жаль. 

Що це означає? Дві речі: 1) визнати перед собою і перед Богом зло, яке 
я вчинив у своєму житті; 2) повірити, що Бог дав за мене і за мої гріхи 
Свого Сина, який за мене, на відпущення моїх гріхів, пролив Свою 
кров на Голготі. Умова спасіння ‒ повірити в Божу любов, тобто в 
Боже прощення, яке має одну умову ‒ покаяння. 

Що саме маємо робити в момент смерті? Тоді треба повторювати 
Ісусове ім’я, по-єврейськи «Єгошуа». У ньому є наше спасіння: «Хто 
призове ім’я Господнє, спасеться» (пор. Рим. 10,9). Можеш уявити 
Христа на хресті, Його п’ять ран, і до кожної рани повторюй молитву 
досконалого жалю: «Ісусе, Ісусе, Ісусе, помилуй мене, грішного!» При 
помиранні людина не здатна зосередитися навіть на короткій молитві, 
тому достатньо лише благально, хоча б думкою, повторювати святе ім’я 
Єгошуа. В цьому імені будеш спасенний. Це найефективніший лік від 
вічної смерті. Необхідно це знати. Але хтось може померти при автоава-
рії чи внаслідок раптового нещасного випадку. Тому неможна поклада-
тися на останній момент. Треба вже сьогодні виділити конкретний час 
для цієї короткої молитви, яка забезпечує певність спасіння, так що 
людина може не боятися смерті. З псалма виходить церковна традиція 
сім разів на день звертатися до Бога. Ідеально було б вищезгадану 
молитву досконалого жалю, пов’язану з Божим ім’ям, повторювати 
вранці після вставання, близько 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 і безпо-
середньо перед сном. Не можеш ризикувати – лише теоретично знати 
те найважливіше і занедбати вкорінення досконалого жалю у своїй 
душі. Це означало б небезпеку, що ти забудеш про цей лік і не викорис-
таєш його в той момент, коли буде остаточно вирішуватися про твоє 
вічне життя чи смерть. 

Ідеально було б у теперішній час інтенсивної духовної боротьби 
включити в розпорядок дня хоча б одну стабільну годину спілкування з 
Богом. Дай Богові цю обіцянку. Можеш під час цієї години присвячу-
вати меншу частину часу читанню Святого Письма або життя святих і 
мучеників. Подаємо короткий уривок з життєпису святого Марка і 
святого Маркелина:  

«В часи переслідування християн за імператора Діоклетіана було 
два брати, Марко та Маркелин. За віру їх схопили і ув’язнили. Їм дали 
30 днів на роздуми. Їхня мати прибігла до них і бідкалася: „Змилуйтеся 
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вона ще була нешкідливою, то потрапите під владу механізму, і тоді 
важко буде відмовитись від наступних і наступних вакцин, які будуть 
вам нав’язувати. Якщо скажете «А», то мусите сказати «Б», а потім 
«В», а тоді вже не буде дороги назад. 

І варіант: Якщо приймете вакцину, це викличе хвороби, виразки, 
як попереджає Святе Письмо, а вкінці настане редукція, тобто смерть. 
Вона входить в план програми вакцинації. Але що найгірше ‒ після 
фізичної смерті настане вічна смерть у вогняному озері. 

ІІ варіант: Якщо ви відмовитеся від «добровільної» вакцинації, 
настане переслідування, яке може призвести і до мученицької смерті. 
Але після смерті вас чекає вінець вічної слави. Якщо ви оберете цей 
другий варіант, то також уникнете хвороб, пов’язаних з вакцинацією, 
і уникнете найтрагічнішого наслідку, який несе з собою вакцинація ‒ 
вогняного озера. 

Ситуація, в якій ми зараз опинилися, сягає своїм корінням ще 
глибше ‒ 60-х років минулого століття. Тоді настала інвазія окультизму, 
поганства, технічна і культурна революція, а головне ‒ духовний злам 
на ІІ Ватиканському Соборі. Церква перестала бути стовпом правди і 
через т.зв. аджорнаменто відкрилася світові. Цей процес заміни правди 
на брехню, добра на зло, справедливості на безправ’я продовжувався 
систематичною деморалізацією з метою розбиття сім’ї, легалізації 
злочинів педофілії, гомосексуалізму і т.д. та завершився масовим злов-
живанням вакцинами. Організована злочинність ішла офіційним шля-
хом через міжнародні установи і почала змінювати законодавство, 
зловживати наукою, технікою та охороною здоров’я з метою поступового 
геноциду. Все відбувалося приховано, поетапно, так що люди не були 
здатні захищатися. А оскільки не захищалися, зло зайняло позиції і 
сьогодні геноцид втілюється вже без будь-яких перешкод під прик-
риттям турботи про здоров’я та права людини. 

Але Бог хоче, щоб ми були спасенні! Поширюйте інформацію, 
чиніть опір, відмовтеся від вакцини, об’єднайтеся, беріть участь у ма-
ніфестаціях і не вірте мейнстріму, бо він обманює. 

Кожна людина помре. Але сьогодні чиниться насильницький тиск 
для прийняття редукційної вакцинації проти COVID-19, яка має зменши-
ти кількість населення на 6 мільярдів. Хто прийме вакцини, того вони 
поступово вб’ють. Хто їх відкине, буде переслідуваний і може бути 
насильно вбитий, навіть як мученик. Так що сьогодні людина, стара чи 
молода, мусить реально рахуватися зі смертю. Тому необхідно знати, 
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це вже не розрізняють. Осліпли ті, які мали вести інших до спасіння, 
тому ми з болем констатуємо, що здійснюється Христове слово: Сліпий 
веде сліпого, і обоє впадуть у яму. 

Ви запитаєте: Де знайти точку опори в цьому хаосі, посеред моря 
брехні, обману та шахрайства? Де знайти чисту любов, де знайти пев-
ність і безпеку, коли до проводу Церкви проник той самий дух, що й у 
світі вже декілька десятиліть пропихає сатанізацію і геноцид? Назрів 
час, людина мусить навернутися до Бога і знайти особисте відношення 
до Нього самого. Тому такою важливою є молитва і читання Святого 
Письма, життя святих та мучеників, які є для нас прикладом істинної 
Церкви. 

 

+ Ілля 
Патріарх Візантійського 
Вселенського Патріархату 

+ Методій, ЧСВВр + Тимотей, ЧСВВр 
єпископи-секретарі 

25.12.2020
 

 

Як перемогти над смертю (4 частина) 
 

Візантійський Вселенський Патріархат, голос волаючого в пустелі, 
захищає основні правди християнської віри від єресей і закликає відс-
тупницьку ієрархію покинути дорогу брехні та смерті, тобто закликає 
до покаяння. Апостатичний Ватикан та деякі Єпископські конференції з 
духом апостазії пропагують нові, небезпечні вакцини, тому ми зобо-
в’язані відкрито застерігати від цієї загрози. 

Погляд серйозної науки на нову вакцину: 
1) Вона змінює геном людини, а це злочин проти людського роду як 

такого. 
2) Вона має служити для контролю та керування людиною, а це 

новітня форма рабства. Людина стає своєрідним медіумом, яким можна 
зловживати як інструментом для вчинення і найбільших злочинів. 

З природної точки зору нова вакцина є негуманною та злочинною. 
Який Божий погляд? 
Він підтверджує природний погляд, а крім того доповнює його ду-

ховним виміром. Людину, яка прийме знак звіра, тобто чіп, після смерті 
чекає вогняне озеро (Одкр. 19,20). А це серйозна річ! Тут вже не йдеться 
лише про дочасне життя, але про вічне життя. Тому ВВП перестерігає 
вас, щоб ви в жодному разі не стали на шлях поетапної вакцинації, 
але радше принесли навіть надзвичайно великі жертви. Якщо зробите 
перший неправильний крок і приймете першу вакцину, навіть якщо б 


