




Нестор Кропива 

МОСКОВСЬКА 
"ЦЕРКВА"-

НЕХРИСТИЯНСЬКА 
АНТИРУСЬКА 



УДК 882 
ББК 84(4Укр)6 

В авторській редакції 

Нестор Кропива. 
Московська "церква" - нехристиянська антируська [Текст]:[Критика] / 

Нестор Кропива / / - Рівне : Волин. обереги, 2012. - 116 с. 
ISBN 978-966-416-275-0 
В книзі, з точки зору християнина-націоналіста, викривається псевдо-

духовна сутність "УПЦ - РПЦ МП", сіонізм і москвинський шовінізм з 
його неправдивим трактуванням історії; також висвітлюються загально-
церковні проблеми. 

УДК 882 
ББК 84(4Укр)6 

ISBN 978-966-416-275-0 © Кропива Нестор, 2012 



"Лицеміре, вийми спершу колоду з ока 
твого і тоді побачиш, як вийняти скалку з 
ока брата твого" (Мт 7,8). 

"Як битимеш нерозважного, то помуд-
ріє й немудрий, а будеш розумного остері-
гати, то він зрозуміє поуку" (Пр 19,25). 
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У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ 

Ця праця не завдається метою докладно висвітити всі недоліки 
"РПЦ - У П Ц МП", наприклад, усіх "святих", яких вона неправдиво 
"канонізувала". Тоді ця праця мала б великий обсяг. Тут подається 
панорамний огляд виникнення та діяльності московської "церкви", 
достатній для того, щоб переконатися в неканонічності, неправди-
вості, псевдодуховності - диявольській сутності так званої "РПЦ -
УПЦ московського патріархату (МП)". Злі сили підступно нама-
гаються знищити Русь через підміну Божої Церкви псевдоцерк-
вою, а також шляхом суцільних історичних фальсифікацій, щоб 
ми, руси, не знаючи свого минулого, не мали й майбутнього. 

Святий Дух Християнського Націоналізму споріднює між со-
бою правдивих християн усіх націй. Честю є для Національної в 
наших прагненнях і молитвах Держави Русь назвати своїми діть-
ми, русичами та росіянами, високогідних представників будь-якої 
іншої національності, хто бажає так називатися і хто щиро розді-
ляє руський біль. 

Разом із цією працею бажано прочитати також дослідження 
інших авторів, які стосуються церковного життя, але більше ви-
кривають наскрізь і неймовірно зухвало сфальшовану шовініста-
ми-москвинами історію Русі, в яку досі вороги примушують нас 
вірити та за нею жити (наприклад, брошури козачки Галини Мо-
гильницької). Неможливо спастися людині, живучи в злій неправ-
ді, нав'язаній сатаною, й не "шукаючи Царства Божого та Його 
правди" (Мт 6,33). Хіба історична правда не відноситься до Божої 
правди, не є тією ж Божою правдою? Хіба у Бога є декілька правд, 
або якась одна особлива правда, а будь-яка інша правда вже і не є 
Божою? Ні, все, що є правдиве, є життям, і Боже, бо Бог є "Життям 
нашим" (Кол 3,3-4) і "Сонцем правди" (Мал 4,2-3), а все, без винят-
ку, що є неправдиве, є від диявола і смертоносне, бо він є "батько 
(усілякої. - Авт.) неправди" (Ів 8,44), вбивця, лукавий, хитрий, гор-
дий, лютий, спокусник, наклепник, брехун, зваблювач. Московській 
"церкві" та москвинському державному керівництву в їх найважли-
віших і найсуттєвіших аспектах діяльності від початку відповідають 
саме ці характеристики володаря темряви. 

Сказано: "Коли можливо, якщо це залежить від вас - живіть у 
мирі з усіма людьми" (Рим 12,18). Але "УПЦ МП" у своїм загалі 
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відома саме спокусою неправди, розпалюванням міжконфесійної 
ворожнечі, затуркуванням і приниженням нашого народу, проти-
дією державній незалежності Русі. Наприклад, усім відомо, як у 
Почаївській лаврі "монахи" брутально ображають і виганяють пра-
вославних паломників за те, що ті відвідують богослужіння "роз-
кольників", тобто УПЦ КП та УАПЦ, які намагаються відродити 
справді Руську Православну Церкву. "Монахи РПЦ" розповсю-
джують анонімні брошури про те, що такого народу, як українці, 
взагалі ніколи не було, а бути українцем - це принизливо. Що ж, 
ми ніколи не цуралися і не відокремлювали себе від назви нашого 
народу - Русь. Русинами, русичами, русами - так завжди називав-
ся і буде називатися наш народ, але від цього не полегшає тим, хто 
хоче нас принизити, хто вкрав від нас і привласнив собі руську 
назву та історію Русі. 

Московська "церква" в Русі, що підступно замаскувалася під наз-
вою "УПЦ", настільки низько й безбожно впала, що не соромиться 
добиватися вже приватизації руських національних святинь і церков, 
разом з паломниками до них, мовляв, Києво-Печерська, Почаївська та 
інші святині в Русі "должны принадлежать только канонической 
церкви", тобто "УПЦ-МП". Неважко передбачити, коли таке станеть-
ся, то паломників-русів ще нахабніше виганятимуть, а святині ще 
більше осквернятимуть. Наприклад, у Почаївській лаврі русичам уже 
нав'язують поклонятися перед "іконами" таких московських "свя-
тих", як цар Ніколай II з царицею (права стіна коридору до мощів 
св. Іова Почаївського; далі буде. - Авт.), а зображень руських святих 
там стає эсе менше. Саме після таких нововведень "УПЦ-РПЦ МП" 
сталося вже декілька аварій, в яких загинули й отримали травми сотні 
паломників з Московщини, які їхали в Русь до цих святинь... 

Захоплення наших святинь тягне за собою полон нашого Духу і 
всієї Русі, яка може перестати існувати як самостійна держава. Вона 
вже не існує як національна (тобто і духовна) держава, а руська на-
ціональна більшість у ній є найбільше національно пригнобленою і 
безправною. Окрім того, частку русів швидкими темпами навмисне 
зменшують ще й за рахунок міграції. На 2010 р. з Русі виїхало 6,5 млн 
людей, натомість у Русі зареєструвалося 5 млн різних приходьків (пе-
реважно з Азії, як повідомляв телеканал "Інтер" 18.02.2011)! Русів 
заплановано знищують наркотиками, шкідливими "харчами" і доби-
вають "ліками" тощо. Ми вже є рабами на вже не нашій землі. 
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Міграція азійдів захлиснула інші нації Європи, яким нав'язали 
"глобалізаційно-екуменічну демократію". Християнство в Європі 
доведено до кризи. За планами світового уряду, духовно (тобто і 
національно) незахищене, роз'єднане, перемішане й пересварене 
між собою людство повинне визнати всесвітню владу антихриста. 
Знищення природних, Богом даних, національних особливостей на-
родів і їх національних християнських Церков є загарбницькою вій-
ною проти цих народів і всього людства, проти християнства, яке з 
націоналізмом становлять одну духовну цілісність. Багато людей 
відмовляються вірити в те, що проти них уже давно ведеться війна 
на винищення й обернення їх у безиравних рабів, думають, що таке 
становище виникло саме собою і саме собою виправиться. 

Ворогам Християнського Націоналізму легше заражати пере-
січних необізнаних русів духом неправди саме в руських націона-
льних святинях, куди віряни йдуть із відкритими серцем та душею, 
щоб довірливо стрінути Божу благодать. Там їх стрічають лукаві 
вовки в овечих шкурах, які заступають, підмінюють і відводять 
вірян від Божої правди й благодаті, намагаються утримати в поло-
ні Дух нашої нації. 

Господь дав нам науку і можливість спасіння, але жити за нас не 
може. Господь був "посланий лише до загиблих овець дому Ізраїле-
вого" (Мт 15,22-28). За апостолів Своїх, просвітителів людства, Він 
обрав лише одновірців-одноплемінників по Матері; коли посилав їх 
на проповідь, то наказав їм передовсім любити своє рідне: "На путь 
до поган не ходіть і до самарянського міста не входьте, але йдіть 
радніше до овечок загиблих дому Ізраїлевого" (Мт 10,5-6). "Не го-
диться взяти хліб у дітей і кинути щенятам" (Мр 7,27). Тут Господь, 
з повчальною метою, випробовував віру чужинки, для цього навіть 
цитував одне з поширених тоді серед жидів зневажливих слів стосо-
вно іноплемінників. Але чужинка-поганка відчула Його людино-
любство, продовжувала просити, і Він допоміг їй за її смирення, 
всеперемагаючу материнську жертовну любов і "велику віру" в ці-
лющу силу, праведність та необмежену доброту Спасителя всіх на-
родів - Богонаціоналіста і Богохристиянина. 

І якби народи зрозуміли та ввірували, що Христос є досконалим 
Християнином і досконалим Націоналістом, а ми повинні наслідува-
ти Його, 1*0 не дозволили б нікому, особливо у своїх національних 
святинях, відмежовувати національне державно-політичне життя від 
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національного церковно-духовного життя, розмежовувати їх, брати в 
полон і поодинці знищувати; не дозволили б відокремлювати-
розрубувати національне від церковного та політичного, хаяти націо-
нальне, яке тільки одне і може об'єднати народ, як найважливіша 
складова правдивої життєдайної духовності. А духовність є складо-
вою правдивого національного. Два в одному: національне і духовне, 
як два єства в одній Особі Боголюдини Ісуса Христа. 

Що таке є сутність національного? Це - культура народу, зокре-
ма його мова, побут, звичаї, національна державність, національна 
церковність тощо - усе те, що оберігає, об'єднує, збагачує, робить 
сильною, захищає й унезалежнює національну народну сім'ю від 
зовнішніх і внутрішніх руйнівних впливів. Хіба не є це унезалежне-
не національне джерело сили й наснаги нації її сутністю, оберегом, 
рідною хатою, душею і Духом нації? Чи можна національну сут-
ність купити, продати, помацати, чи є вона матеріальною? Ні, вона 
може лише відображатися і відбиватися в матеріальному, як свята 
душа проглядає на оживленому нею й одухотвореному матеріаль-
ному обличчі та в добрих учинках. Занапасти душу - спотвориться 
та загине й тіло; занапасти національне - спотвориться та загине й 
нація. Сутність національного, націоналістичного не є матеріаль-
ною, а поруч із вірою >є найважливішою складовою духовності, два 
в одному: християнська віра і християнський націоналізм, коли 
об'єднує християнство; або націоналістична ідеологія і націоналіс-
тичне християнство, коли об'єднує націоналізм. 

Тому, якщо тобі, русе, і тобі, руско, байдуже, коли в Русі ду-
шать руську культуру (мову), переписують нашу історію, захоп-
люють наші святині, ще й "навчають" там бути байдужими до рід-
ного національного, цуратися "розкольницьких" руських церков і 
патріотів-націоналістів, бо "благодатною є лише канонічна мос-
ковська церква", а голосувати на виборах треба лише за шовіністів, 
виродків та русофобів і злодіїв, якщо тобі байдуже, коли беруть у 
полон і знищують духовність твоєї нації і тебе самого, то ти збира-
єш не з Богом, не зі своєю нацією, а з дияволом та Московщиною. 
Тож будеш колись відповідати за закопані тобою національні Божі 
дари: "Коли прийде Син Людський у славі Своїй і всі святі ангели 
з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї, і зберуться перед Ним усі 
народи; і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від 
козлів... І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне" 
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(Мт 25,31-46). Господь не говорить тут, що "зберуться усі люди", 
чи "населення - народозмішання держав", якийсь набрід без роду 
та племені, створений внаслідок глобалізації тощо - Господь гово-
рить тут саме про конкретні народи, племена, надії. І ти, русе, осо-
бисто будеш відповідати за те, чи виявив ти вдячність за даровану 
тобі національну приналежність і що ти зробив з дорученою тобі 
Богом твоєю нацією та Церквою, як ти особисто примножував на-
ціональні таланти і кому ти насправді служив: Богу та найближчо-
му до тебе ближньому - русам, чи слугам диявола в москвинських 
ризах та "ближнім" з Московщини, Ізраїлю тощо. 

І може статися, що колись Господь покаже тобі сплюндровану 
Церкву і твоїх нащадків, перетворених на безрідних виродків, нік-
чемних рабів і світове сміття, та запитає в тебе: "Для чого ти, лю-
дино, жила і напружено працювала, за що змагалася, чи не попе-
реджували тебе про те, що ти допустила?" 

"РПЦ - УПЦ" повна примітивних "владик"-українофобів [4]. 
Подібні бездуховні "владики", яких "висвятила" безбожна радян-
ська влада, домінують і заправляють в "московському патріархаті", 
шаленіють і наступають зараз у Русі. Предстоятель "УПЦ" "мит-
рополит" Володимир Сабодан, стоячи вже перед брамою вічності, 
коли боягузтво і все, чим жив, мало би поступитися перед правдою 
та рішучістю виправдати своє життя вагомим вчинком, залишаєть-
ся винятково безблагодатно-нездалим бодай на якийсь крок, 
заклик, на якусь заяву, дію до об'єднання та примирення правос-
лавних вірян у незалежній від Московщини автокефальній Руській 
Православній Церкві Київського Патріархату (так може називати-
ся у майбутньому об'єднана Православна Церкви Русі). Так він 
безславно і піде в забуття "під лапами на його грудях московських 
псів", які знають про прагнення літніх людей в останні дні їхнього 
життя виправити його за совістю і не допустять цього... В "УПЦ 
МП" 26.01.2012 р. відбувся неканонічний, з порушенням статуту і 
без благословення Володимира, "синод", на котрому його де-факто 
було відсторонено від справ, а всією "УПЦ МП", з "благословен-
ня" московського "святейшего", тепер командуватимуть декілька, 
м'яко кажучи, москвофілів. Вони крутнули кермо безпротестної, 
безголосо-мертвої, мрецьки-байдужої до того, хто і за яким правом 
крутить його, диявольськи-слухняної "УПЦ МП", разом з усіма її 
"прихожанами", на курс "єдиного русского мира". 
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"РПЦ -УПІД МП" тому наступає в Україні, сіє неправду та розб-
рат, бо намагається виконати завдання Москви щодо "собирания рус-
ского мира", тобто побудови нової московської імперії з "ядром істо-
ричної Русі" - Московщиною, Руссю-Україною та Білоруссю. "Спі-
льний цивілізаційний простір" імперії має бути зведений на трьох 
стовпах: 1) православ'я, 2) москвинська (в оригіналі - "русская") 
культура, особливо мова та 3) "спільна історична пам'ять і спільні 
погляди на суспільний розвиток". Це означає для національного ру-
синства подальше його знищення за нав'язування нам москвинської 
неправдивої "канонічної церкви", москвинської шовіністично насту-
паючої мови, москвинської неправдивої історії, усього неправдивого, 
а відомо, що батьком усілякої неправди є диявол (Ів 8,44)... 

Мудрі й обізнані люди вже давно оминають "РПЦ", Обізнаних 
людей стає все більше. Чисельність парафій національно зорієнто-
ваних церков теж стрімко зростає. Соціологія фіксує, що при вели-
кій релігійності мешканців Русі (за різними оцінками, від 75 до 
90%), кількість прихильників (навіть не вірних) "УПЦ МП" стано-
вить менше 19% населення і, фактично, тотожна кількості прихи-
льників лише однієї з гілок незалежного руського православ'я. 

"УПЦ-МП" відчуває безславний кінець своєму домінуванню. 
Служила московсько-радянській окупаційній владі, а тепер кому 
служити? Радянська влада швидко перемінилася на відверто ко-
румповану, брехливу й зненавиджену народом, а Русь уже є начеб-
то самостійна держава, тож прислуговувати нещирій до Русі Мос-
кві - це бути лукавою стосовно Русі, почуватися чужою в ній. Але, 
скерована кірілами й агафангелами, "УПЦ МП" вперто продовжує 
служити Москві, а в Русі об'єднує свої зусилля з антируською 
бандитською владою, закликає "прихожан"' голосувати за канди-
датів цієї влади, яка теж боїться, що її скинуть і засудять, розгля-
дає можливість віддати для союзника в "приватизацію" руські свя-
тині. Так, альянс працює на збереження роз'єднання і ворожнечі, 
беззаконня й неправди, щоб далі панувати над народом. 

Природа "РПЦ" є зла, неправдива і безблагодатна, без минуло-
го і без майбутнього, сповнена лише диявольським неспокоєм та 
страхом, бо сказане: "Чого нечестивий боїться, те прийде на нього, 
а прагнення праведних здійсняться" (Пр 12,24). 

1 В руській мові не існує слова "прихід", а є слово "парафія", що означає з 
грецької мови - місце тимчасового перебування людини на землі. 
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Яке ж має бути прагнення праведних людей відносно неправди-
вої "УПЦ-МП"? А таке: "Вилучіть лукавого з-поміж себе самих... 
хто зветься "братом", із таким навіть не їсти!" (1 Кор 5,9-13). Необ-
хідно наполегливо поширювати правду про так звану "каноничес-
кую РПЦ - УПЦ", особливо серед тих людей, які там пропадають. 
"Світло в темряві світить, і темрява не огорнула Його" (Ів 1,5) і 
"немає нічого таємного, що не стало б явним" (Лк 5,22). Саме тому 
нам необхідно розповідати правду, світити, щоб темрява не огор-
нула нас. 

Серед обманутих, особливо серед фанатичних і шкурно заці-
кавлених прихильників "УПЦ - РПЦ", можна наштовхнутися на 
небажання знати правду, агресію... Тоді: "Облиште їх: вони - сліпі 
вожді сліпців, а коли сліпець веде сліпця, то обидва впадуть у яму" 
(Мт 15,13-14). Утім треба намагатися світити, бо "Бог є світло, і 
немає в Ньому ніякої темряви" (1 їв 1,5), Христос - "Сонце правди 
і зцілення у променях Його... і будете топтати нечестивих, бо вони 
будуть порохом під стопами ніг ваших..." (Мал 4,2-3). 

Але найбільшим прагненням праведних людей має стати ба-
жання бути високогідними християнами-націоналістами. Бо на-
ціоналіст - це сповнена національної гідності одухотворена люди-
на, яка знає, свято любить і розвиває своє національне; ставить 
служіння Богові та рідній нації головним пріоритетом у своїм жит-
ті; допомагає кровним землякам і об'єднує їх, змагається за прим-
ноження національних талантів і розбудову процвітаючої рідної 
Національної Держави; готова пожертвувати за неї своїм життям; 
сприяє розбудові інших національних держав на основі міжнаціо-
нального миру, взаємоповаги, взаємопідтримки і добросусідства у 
спільній меті святого Преображення Землі й справедливого, щас-
ливого життя свобідних високорозвинутих націй, відповідальних 
за долю людства, Землі і Всесвіту. 

Християнський Націоналізм підкреслює важливість духовного 
національного самоусвідомлення особистостей та націй, тоді як 
космополітичний патріотизм не здатний захистити нації від захоп-
лення влади серед них і знищення їх, наприклад, такими удавани-
ми "патріотами" з виразною національною приналежністю, як під-
ступні шовіністи з москвинів і сіоністи з євреїв. Саме ці історичні 
вороги Русі зараз заправляють усім у Русі, розпалюють міжнаціо-
нальну ворожнечу, знищують усіляку Божу правду, руськість і все 
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населення. Вони обманюють, що націоналізм - це погано, бо саме 
християнський націоналізм тільки і може бути єдиним порятунком 
для націй від цих бездуховно-безтямних слуг диявола та його ма-
мони. 

Націоналізм є духовний за своєю природою, є вірою в Бога та 
щасливе майбутнє створених Ним народів, а найперше свого рід-
ного народу. Націоналізм розмовляє з Богом, і сам створений Ним 
водночас з націями, це - Ангел, Дух нації, який огортає її, напов-
нює і животворить, уболіває за неї та практичну реалізацію щодо 
неї Божих задумів. Християнство не може повноцінно існувати без 
відданої любові до національного, не може без неї об'єднувати (у 
меншому, щоб об'єднати в більшому), як і національне не об'єднає 
без християнства, бо і націоналізм, і християнство - суть божест-
венна нероздільна. От чому богоборчі сили намагаються знищити 
як християнство, так і націоналізм, які є за суттю єдині, нерозділь-
ні, наче два єства в Особі Богочоловіка Ісуса Христа. 

ІСТОРІЯ МОСКОВЩИНИ ТА ї ї "ЦЕРКВИ" 
ВІД ПОЧАТКУ 

V 

Про пращурів москвинів преподобний Нестор Літописець пи-
ше: "А радимичі, і в'ятичі, і сіверяни один обичай мали: жили вони 
в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів'я (було) в 
них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в них, а 
ігрища межи селами. І сходилися вони на ігрища, на пляси і на 
всякі бісівські-пісні, і тут умикали жінок собі, - з якою ото хто 
умовився. Мали ж вони по дві і по три жони"... (В'ятичі жили на 
Ока-річці і Волзі, платили данину Святославу та Володимиру. Сі-
веряни, "сидять на схід" від кривичів - див. карту "Європа до кінця 
XIII ст.") [8] 

Руський історик, академік Михайло Грушевський у перших 
томах "Історії України-Руси" категорично перечить домаганню 
Московії на частину давньоруської спадщини, спадкоємцем якої, 
на його думку, є виключно "українсько-руська народність": "Київ-
ська держава, право, культура були утвором однієї народності, 
українсько-руської... Київський період перейшов не у володимиро-
московський, а в галицько-волинський XIII вік... Володимиро-
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московська держава не була ані спадкоємницею, ані наступницею 
Київської, вона виросла на своєму корені... Общеруської історії не 
може бути, як немає общеруської народності". Навіть прославле-
ний московський історик В. О. Ключевський зізнається: 'Это была 
страна (Московщина. - Авт.), лежащая вне старой коренной Руси, 
и в XI веке она была более чужеродной, нежели русской страной. 
Населяли ее мурома, меря, весь"... Нестор Літописець називаєт ті 
народи ще: "чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, перм, пе-
чера...Се інші народи, які данину дають Русі... Ці мають свою мо-
ву, ... живуть у північних краях". Ще історики називають тамошні 
племена: кривичі, єрзя, мокша, угро-фінські племена. Вони мали 
свої мови і поганські звичаї, наприклад, меря розривали спини та 
розрізали животи своїм жінкам, щоб здобути звідти собі їжу та 
житло тощо). Про культурний рівень цих племен свідчить навіть 
етимологічне походження москвинських слів "мерзкий", "мразь" 
(рус. - мерзенний) - від назви племен меря та ерзя, що заселяли 
мерську, ерзьку - мерзьку землю навколо Москви в XIII ст. (див. 
мапу Мерзької землі XIII ст. А.С.Уварова, де зазначені "мерські" 
міста). Всі ці племена понад триста років (аж до XVI ст.) знаходи-
лися під гнобленням татарської орди, правляча верхівка цих пле-
мен теж була їм нерідною (татари й виходці з Русі), не шанувала їх 
і нав'язувала їм своє, тому ці племена були позбавлені власного 
національно-культурного розвитку, не мали національних надбань, 
збережених традицій, духовно-національного кореня. Вони увійшли 
в історію як спадкоємці дикунів-ординців і жодного відношення до 
Русі не мали. Навіть невеличке дерев'яне поселення Москва фіксу-
ється в переписах татар лише з 1272 р. і аж ніяк не могло будувати-
ся Юрієм Долгоруким у 1156 р., як стверджує черговий москвинсь-
кий міф [б], а було засноване, як і Московське князівство, ханом 
Менгу-Теміром. Коли цим племенам нав'язали ще й спотворену 
церковнослов'янську мову, вони, як самобутній етнос, щезли, й, за 
волею Петра І, раптом стали звати себе "великоросами". 

Автор "Життя святих Четьїх - Міней", славний син нашого на-
роду святий Дмитро Туптало (1651 - 1709 рр.) у своєму майже 
двадцятитомному творчому спадку зве Руссю землі сучасної Укра-
їни, а Московщину називає "Московською державою", "Московсь-
кою землею", "Московським царством". Хоча, украй винятково, 
св. Дмитро вже наче б і Московщину відносить до руської землі (в 
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описі життя "св. Сергія Радонезького", переписаного з москвинсь-
ких джерел [11]). Таке можна пояснити лише погрозою від Петра І, 
який на той час уже "здирав" з Русі на себе все руське, вивозив з 
Києва до Москви руські книги, науку тощо. Навіть усіх учених 
руських людей, також і св. Дмитра, цар вигнав з Києва навік місіо-
перствувати й освічувати москвинів у темних морозних закутках 
Московщини. Але з того освічення вийшло так, як говорив Хрис-
тос: "Не давайте святині псам і не кидайте перлів ваших перед 
свинями, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, обернувшись 
не пороздирали вас" (Мт 7,6)... Московщиною називала себе і са-
ма Московщина. Так її називали й усі іноземні держави, але ніхто 
иіколи не називав її Руссю. Читаємо з історичних джерел: "Літо 
1149. Іде єпископ Ніфонт із Новгорода в Русь" (Новгородський 
літопис), "Літо 1180. Іде князь Святослав із Русі на Суздаль ратью" 
(Суздальський літопис), "Літо 1155. Юрій іде із Суздаля на Русь і 
прийде Києву" (Іпатіївський літопис). 

Дослідники стверджують, що на синоді константинопольсько-
го патріарха в 1303 р. під час розгляду питання про утворення Га-
лицько-Волинської церковної митрополії було ухвалено називати 
тодішні Київське і Галицько-Волинське князівства "Мікра Росіа" 
(тобто "Русь старші, початкова, основна, давніша"), а Залісся й 
Новгородщину - "Мегале Росіа" ("Русь пізніша, похідна, ново-
створена"). Спочатку і титул "всія Русі", і назви "Мала Росіа" та 
"Велика Росіа" вживалися лише в церковній практиці й не поши-
рювалися на світське діловодство. У самій Московщині терміни 
"Росия", "Россия" на позначення країни почали вживатися в 
XVI ст.: назва Россия вперше засвідчена в московській грамоті 
1517 р., а в надрукованому 1577 р. у Московській Слободі "Псал-
тирі" вперше вжито назву "Великія Росіи". 

Тиран Петро І, щоб знищити правдиві документи руської істо-
рії, де Московія не вважалася Руссю і негативно висвітлювалася, 
"підступно запровадив до Києво-Печерської лаври з Московії своїх 
агентів під видом монахів і вони наприкінці квітня 1718 р. запали-
ли лавру, спалили до тла її древлехранилище, тобто архів, де збері-
галися наші літописи, акти тощо, ще з Княжої доби. Згоріло все 
геть-геть, уся наша історія - ї ї джерела" [9]. Але навіть цар Петро в 
1713 р., шукаючи більш славної і на європейський звичай назви 
для Московського царства, не наважився присвоїти Московщині 
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назву Русь, проте - "Росія", від "Росіа", як називали і досі назива-
ють Русь греки. Не Сіверія, Чудія, Муромія, Московія тощо, а все 
ж від назви таки нашого народу: "руси, роси". Таке неправдиве 
перенайменування Московського царства - це ще один злодійсь-
кий замах на історію та культуру русинів, бо ж уся історія та куль-
тура московського народу аж до XII ст. вміщалася в отому вислові 
преп. Нестора Літописця - "як ото всякий звір... срамослів'я...". 
Бачимо ту поведінку серед загалу москвинського народу і донині. 

Корислива бридко-притворна німкеня, продажна шпіонка, вбив-
ця свого чоловіка - царя Петра III, непослідовна шанувальниця без-
божних Вольтера і Дідро, угискувачка церкви, знищувачка святих і 
Запорізької Січі, дуже шанована в Московії повія, як "просвіщенна 
імператриця", - Катерина II власноруч "загубила" оригінал "Повісті 
врем'яних літ", також наказала шукати історичні документи навіть 
по найвіддаленіших парафіях Русі (України). їх вилучали і знищу-
вали або переписували вже як історію московську. Наприкінці 
XVIII ст. Катерина II "высочайшим повелением" остаточно наказала 
московському народові називатися "русскими" і заборонила йому 
вживати назву "московитяне". Мусимо шанувати себе та свою істо-
рію, не потурати злодіям і повернути собі вкрадену від нас нашу 
назву "Русь", а до північних сусідів вживати назви за історичною та 
міжнародною традиціями: Московщина, москвини. 

У 1627 р. перший цар з "дому Романових" Михаїл та його 
батько "патріарх РПЦ" Філарет, наказали зібрати й спалити книги 
руського друку. 1662 р. цар Олексій, з подання "патріарха", нака-
зав спалити в державі всі примірники надрукованого в Русі "Учи-
тельного Євангелія" К. Ставровецького. У 1690 р. за поданням 
"синоду РПЦ" було видано указ про знищення та анафемствування 
всіх богословських та богослужбових книг, написаних Петром 
Могилою (наприклад, його Катихизис був визнаний тодішніми 
східними патріархами, як найкращий!), а також праць К. Ставро-
вецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радзивиловського та 
інших. їх вишукували та спалювали. 1720 р. Петро І заборонив 
друк будь-яких руських книг. Велике полювання йшло і на Пере-
сопницьке Євангеліє (визначний рукописний переклад Євангелія 
середини XVI ст. простою, близькою до народної, мовою, багато 
орнаментований, прикрашений високохудожніми кольоровими 
заставками й мініатюрами; національний символ Русі). Дивовижне 
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»рятування Пересопницького Євангелія сталося всупереч бажанню 
москвинів і католиків знищити на корені руську мову, Православну 
Віру та національний Дух Русі. З цією метою вороги навіть знищу-
вали чи розбирали православні храми, а на їх місці чи поруч з того 
ж матеріалу зводили свої. На сайтах інтернету подано величезну 
кількість матеріалів про нищення Русі, особливо Московією та її 
"церквою" (див.: Ніна Вірченко. Без мови - немає нації. Петро Во-
львач. Геноцид або чому зникають українці на неосяжних просторах 
російської імперії?). Зокрема лише у цих двох авторів зазначено, що 
в період з 1662 по 2001 рр. 390 років (з 339) москвинськими окупан-
тами та їх "церквою" видавалися офіційні укази й циркуляри про 
заборону руської мови, знищення освіти і культури в Русі, її Церкви, 
та здійснювалися особливо криваві, широкомасштабні репресії, вій-
ни й геноцид проти русів! Нас знищували і гнобили щоденно! 

(Тепер нас з особливою зухвалістю знищують уже щохвилини 
офіційно дозволеними, навмисне не контрольованими отруйними 
харчами, смертельними ліками та іншими методами [див. 16]. Жод-
на релігійна конфесія не протестує проти цього, всі ненаціоналіс-
тичні партії замовчують це і не захищають народ, а московська 
"церква" ще й закликає голосувати за тих, хто при владі здійснює 
цей прихований геноцид.) 

Московські "патріархи", "митрополити", "синоди і собори 
РПЦ" видавали накази знищувати руські книги і забороняли русь-
ку мову в богослужінні, закривали руські народні школи та духов-
ні заклади, запроваджували цензуру, грабували-вивозили до Мос-
ковії руські друкарні, забороняли викладати руською мовою і го-
ворити нею пррмови, друкувати руською мовою будь-які книги, 
навіть руську абетку, тощо. Саме московська "церква" знищувала 
все руське подібними наказами та поданнями до царів, вилучення-
ми, штрафами, грабунками, підпалами, очорненням і анафемству-
ванням, вандалізмом, тюрмами, катуваннями, вбивствами тощо, 
особливо в період 1667 - 1888 рр. 

"РПЦ" бреше, що "вона молиться святою мовою, яку дали сло-
в'янам святі Кирило та Мефодій". Але мови богослужбових текс-
тів усіх слов'янських народів розвивалися разом з їх рідними 
мовами, дуже відрізняються одна від одної і вже зовсім мало 
мають схожості з тією давньослов'янською мовою, яку склали 
просвітителі на основі давніх слов'янських слів. Мова московської 
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"церкви" є взагалі до невпізнання зміненою та багато разів пере-
робленою на московській лад. То нехай московська "церква" спро-
бує спалити книги ще й усіх слов'янських народів і прокляне їх 
церковні мови, як досі кляла і зневажає руську мову. Підступна 
"РПЦ" не заважає православним японцям, англійцям, африканцям 
молитися на їхній рідній мові, лише диявольською ненавистю 
сповнена до руської мови, нав'язує нам москвинську та свою 
штучну "церковну" мову, яку не знають навіть її погш. 

Апостол Павло знав різні мови "більше за всіх", але волів у 
Церкві "п'ять слів сказати своїм розумом (на зрозумілій мові. -
Авт.), щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою 
мовою", бо хто говорить незнайомими мовами, "той збудовує себе, 
а хто пророкує (на зрозумілій мові. - Авт.), той збудовує Церкву". 
Тобто, "РПЦ", говорячи на незрозумілій штучній мові, насправді 
не є Церквою, бо лише сама "себе будує", а не Церкву, є тією "без-
душною арфою, яка не видає різних тонів, є сурмою з невиразним 
звуком, за яким хто стане готуватися до бою? ". Московська "церк-
ва" "говорить на вітер", не є рідною, а "є чужинцем" для русів. "Ко-
ли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а розум мій без 
плоду... Браття,... розумом ставайте досконалими!" (1 Кор 14,1-20). 
"Розум без плоду"... - це означає позбавити себе, які "є храмами 
Святого Духа" і "запечатані Духом Святим на день викуплення" 
(1 Кор 6,19; Еф 4,30), плодів Духа Святого ("Плід же Духа є любов, 
радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, 
стриманість. На таких нема закону". Гал 5,22-23). Ось чому не мо-
же бути благодаті і плодів Духа Святого на "безплідній розумом" 
московській "церкві", яка, тим більше, не може передати їх "при-
хожанам", бо молиться чужою штучною, ще й до невпізнання ви-
кривленою, незрозумілою мовою і взагалі не є Церквою. Ось чому 
керівники держави є "безплідні розумом", та позбавлені в Русі бла-
годаті та плодів Духа Святого, бо вони зневажають Богом дане 
національно-рідне русам, є байдужі і ворожі до нього, є злодіями, 
шовіністами, сіоністами, байдужими, несвідомими та виродками з 
руського родоводу, супротивниками Духа Святого. Ось чому в не-
національній, неруській і бездуховній державі ненаціональна, не-
руська і нерідна русинам влада з такою ж московською бездухов-
ною псевдоцерквою не можуть нічому мудрому нікого навчити, 
нічого мудрого зробити, - лише шкоду. 
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Московська "церква" також не існує, ніби без шкоди та без ко-
ристі для інших, відсторонено від усього, сама в собі, "будуючи 
себе саму". "РПЦ" наступає хижо й агресивно, воює за храми і 
право володіти в них руськими душами, продовжує разом з влад-
ними лиходіями знищувати руську мову, Національну Держав-
ність, Божу Церкву та людність Русі. "РПЦ" є диявольською служ-
кою в боротьбі з Духом Святим. 

Народження Церкви в 50-й день по воскресінні Спасителя було 
національним: апостоли "сповнилися Духом Святим і почали го-
иорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав". Всі присутні 
"люди від усякого народу під небом" (у тім числі і пращури руси-
нів. -Авт.) здивовано почули від апостолів на своїх рідних мовах і 
діалектах "в яких народилися про великі діла Божі" (Дії 1,1-13). 
Відтоді Євангеліє стало благословенно ширитися в світі на мовах 
усіх народів. Відтак мова нації є священною для Бога і Його Церк-
ви; мусить бути святою і для держави. Також, як Церква благосло-
венна бути національною для народу, освячуючи його мову, куль-
туру, все національне, державну національну єдність та незалеж-
ність, так і держава повинна бути Національною, благоговійно 
тримаючись рідного, як святого і рятівного від Бога. 

Хула на Духа Святого "не проститься... ні в цьому житті, ні в 
майбутньому,... дерево пізнається з плоду" (Мт 12,32-33). Дух Свя-
тий благословив усі національні мови, а москвинська шовіністична 
"церква" говорить, що руська мова є неблагословенна і досі намага-
ється' знищити її. Навіть у своїй Київській "духовній семінарії та 
академії", де навчаються переважно хлопці-українці, викладання 
здійснюється виключно москвинською мовою. Тому "РПЦ" є дия-
вольською "церквою", а не Божою, бо завжди знищувала і хулила 
освячену Духом Святим руську мову, спотворювала розуміння Свя-
того Писання, а відтак здійснила хулу і на Самого Духа Святого і 
немає їй уже прощення "ні в цьому житті, ні в майбутньому". 

"РПЦ", за всіма її ознаками, плодами хули, є "злим деревом" 
(Мт 12,33) і не може бути в ній спасіння, а лише погибель. Жодно-
го разу вона не заступилася за руський народ і не допомогла йому 
ні в чому, а навпаки*, в головному знищувала його, як руський Бо-
жий образ і подобу. "РПЦ", разом з її "богом" і паном, царською 
владою, перетворила русі в з високоосвіченої культурної волелюб-
ної творчої нації на безграмотних поміщицьких кріпаків, допома-
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гала царям утримувати його покірним і смиренним у темному раб-
стві та сама експлуатувала його. Все це вона робить і досі разом із 
антилюдяною політиканською владою. 

Принагідно зауважимо, що Дух Християнського Націоналізму 
повстає і проти католицького фанатизму та нерозкаяних католиць-
ких намагань від початку й донині теж переписати історію Русі, 
силою, хитрістю й неправдою нав'язувати щось нам. Для кожного 
свідомого русина набагато вагомішим є одне речення про уніатст-
во з уст великого князя Костянтина Острозького, козаків, Пророка 
Тараса, Івана Франка та міністра уряду С. Петлюри І. Мазепи (про 
"уніятське рутенство"), аніж мільйони слів від будь-кого іншого. 
Необхідно хоч трішки ознайомитися з критичною літературою 
щодо виникнення та розвитку УГКЦ-УКЦ, щоб стати більше по-
міркованою і виваженою віруючою людиною, щоб замислитись 
ще раз над словами Господа: "Не може дерево погане плоди добрі 
родити" (Мт 7,18) та щоб бути внутрішньо готовим до створення 
єдиної незалежної від будь-кого ззовні Національної Церкви Русі. 
Взагалі ж, вивчаючи церковну історію, можна дійти висновку, що 
до добрих зрушень у церковному житті спричинилися саме видат-
ні особистості тієї чи іншої конфесії, часто всупереч усталеному 
курсу тих конфесій, особливо коли ці особистості були біля цер-
ковного керма. І цей факт також налаштовує проти конфесійного 
фанатизму. Проте Християнський Націоналізм наполягає на збе-
реженні правдивої історії та об'єднанні не навколо папи, москов-
ського чи стамбульського патріархів, а навколо Ісуса Христа в сво-
їй Національній Державі і Національній Церкві. 

У 1147 р. в Іпатіївському літописі вперше згадується Москва, 
як "темна гнила вода" (ще "в'язкий, топкий", "багно"). Там у хащах 
знаходилася перевалочна схованка купця Степана Кучки. Одруже-
ний князь Юрій Долгорукий жив, "другія жони многія приводя 
веселяся". Він випадково надибав на ту схованку, вбив Кучку, його 
дружину ґвалтував, а дочку вбитого Кучки примусив там же вийти 
заміж за вже одруженого свого сина "святого РПЦ" Андрея "Бого-
любського" (В.Татищев. Повесть о начале царствующего града 
Москвы, [6] ). Згодом, за сприяння татар, це гниле місце вбивства, 
розпусти і глуму стане серцем Московського князівства. 

Онук половецького хана Аєпи "святий" москвинський князь 
Андрей "Боголюбский" (від назви поселення Боголюбово) був хит-
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рим підступним лиходієм, злодієм, жорстоким автократичним ти-
раном, який успадкував від батька (Юрія Долгорукого) заздрісну 
мстивість, схильність до інтриг та роздмухування братовбивчих 
війн, а від матері - найгірші риси кочових загарбників Русі. В 
1155 р. він уночі украв з Вишгородського жіночого монастиря чу-
дотворну ікону Богородиці, яку вивіз з Русі до Володимир-на-
Клязьмі (тепер її називають Володимирською). Він вигнав 1157 р. 
з Московщини єпископа Нестора за те, що той не поділяв його 
безбожних поглядів, а потім ще трьох єпископів, висвячених для 
Суздаля (Леона, Федора, Луку). "Боголюбський" наказав відтяти 
руку єпископу Луці, відрізати язика та осліпити його за те, що той 
не дав дозволу на порушення посту по середах і п'ятницях. Все-
ленський патріарх Лука Хризоверх не дозволяв висвячувати 13 
років після того єпископів для Суздаля. 12 березня 1169 р. "Бого-
любський" підступно напав на Київ. Три доби суздальці, половці 
та смоляни грабували, заливали християнською кров'ю та палили 
досі ніким не зачіпану "мати руських городов", перетворили сто-
лицю на руїну. Киян вбивали, в'язали, силоміць розлучали дружин 
з їхніми чоловіками, забирали в полон. У монастирях і церквах 
грабували дорогоцінності, ікони, хрести, дзвони, ризи. Рукописні 
книги, літературні пам'ятки, літописні твори скидали на підводи і 
вивозили до глухих північних закутків. Підпалили Печерський мо-
настир, інші церкви, нищили митрополію, Софійський собор: "И 
бисть в Києві на всіх человіцах стенаніе и туга, и скорбь неутіши-
мая". В 1170 р. "Боголюбський" напав на Новгород, "нелюдські 
спустошивши все навколо нього на 300 верст". На четвертий день 
облоги новгородці винесли на стіну укріплення ікону Богородиці 
"Знамення" та впали на коліна перед нею. В цей час орда "Бого-
любського" пустила стріли на молитовників, одна з котрих влучи-
ла в ікону під ліве око Богородиці. Протягом історії москвини му-
сили тричі спалювати Новгород, щоб нарешті винищити з нього 
залишки руського духу. У 1173 р. чисельна зграя бандита знов на-
пала на Русь, але несподівано почула про наближення об'єднаного 
галицько-волинського війська та так утікала, що половина її пото-
нула в Дніпрі. Такого ганебного програшу бояри не пробачили 
своєму ватажкові і, як він підступно грабував та вбивав, так і вони 
підступно вбили його уночі, а його маєток пограбували. У вбивстві 
"святого" лиходія взяли участь і родичі вбитого його батьком 
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С.Кучки та збезчещених дружини та доньки Кучки. Але "РПЦ" 
склала декілька казок про бандита і "канонізувала" його в 1702 р., 
бо відтоді, підступно пограбувавши та знищивши досі не зачепа-
ний ворогами багатий Київ, Московія дуже збагатилася на награ-
бованому, взяла під ноги святі, поважні й законні здобутки Київ-
ської Русі й відтак, знищуючи Русь, хижацьки зміцніла. Так, "в 
лице князя Андрея великорос впервые ступил на историческую 
арену" (В. Ключевський). 

Усі князі Московщини були холуями татарської орди, родича-
лися з ордою, служили їй, цілували ханські чоботи на знак відда-
ності й покірності. Майже всі бояри Московщини були татарами. 
У 1203 р. брат "Боголюбського" Всеволод продовжив політику 
"братнього єднання" і, зібравши половецькі орди, ще раз пограбу-
вав та вщент спалив древню столицю "спільної колиски". Згодом у 
1240 р. москвини разом з ордою Батия ще раз напали на Київ. А в 
1252 р. вже "святий РПЦ" Олександр "Невский", кровний побра-
тим сина Батия Сартака, привів ординців воювати Володимир-
Волинське князівство. За п'ять років "святий захисник отечества" 
Олександр з татарським військом напав на Новгород, який ще не 
бачив у себе Батия і залишався незалежним, щоб примусити його 
потім 300 років сплачувати данину орді. Новгородців "святий" 
князь особисто "сам казни без милосердия, иному носы урезаша, 
иному очи выимаша. Безмолвие и скорбь царствовали в городе". 
Свого сина Василька, який на той час княжив у Новгороді, Олек-
сандр так "відправив до Суздаля", що той зразу пропав безвісті. 
"Невский" також придушував народні повстання проти збирачів 
данини для татар у Суздалі, Володимирі, Ростові та Ярославлі. Але 
вірного служку в орді таки було отруєно. Він сконав по дорозі з 
орди, як і його татусь та всі брати. Вже давно доведено, що Олек-
сандр не міг брати участі ані в битві на Неві, ані на Чудському 
озері. Що взагалі не було таких, вигаданих брехунами, "перемож-
них битв". Якщо і були, то дрібні сутички, за котрих ще й "поле 
битви залишалося за "переможеним", а "переможець", залишивши 
"переможеного" хазяювати на полі бою, повертався назад без жод-
ного полоненого та трофею" (В.Бєлінський. Страна Моксель; та-
кож [6]). У 1547 р. москвинська "церква" визнала Невського "свя-
тим", вочевидь, знов за те, що той із ордою нападав на Русь. "РПЦ" 
співає в акафісті до "Невського": "Радуйся, победивший помощью 
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Божию гордого короля (якого? - Авт.), освободивший город 
Псков от неверних, заступник земли Русской!" (?!)... 

У 1378 р. "святий РПЦ" московський князь Димитрій Донской, 
який за прикладом свого діда теж нападав на Русь, наказав не впус-
тити до Москви святого Киприяна, Митрополита Київського. Вояки 
князя пограбували святителя і познущалися над ним. Він анафемст-
вував князя за чином скороченого псалмокатара, тобто не тільки 
відлучив проклятого від Церкви з відданням його в руки диявола, 
але накликав на нього всілякі прижиттєві згуби. Протягом наступ-
них років орда сильно пошарпала всю Московщину, а в 1382 році 
спалила і Москву - лише через рік після того, як у 1380 р. князь 
"Донской освободил Русь от татарского ига" (за офіційною моск-
винською історіобрехнею). До речі, Київ уже давно був звільнений 
від татарського ira і з 1319 р. входив до володінь Литовського, Ру-
ського та Жемойського князівства за князя Гедиміна. А в 1362 р. в 
битві на руських Синіх Водах орді смертельно було зламано хреб-
та і відтоді вона вже ніколи не потикалася до Русі, а, калічка, ще 
декілька століть користалася прислужництвом москвинських кня-
зьків. У "Куликовській битві" татари кинулися втікати лише тоді, 
коли по них вдарив руський воєвода, племінник Ольгерда - Дмит-
ро Коріятович Боброк (навіть за москвинськими підручниками)... 
Та й "Куликовська битва" була не битвою, а сутичкою, ще й не "за 
звільнення від татаро-монгольського ira", а, навпаки, за його про-
довження в "спільному руському отечестве", лише під владою не 
Мамая, а його супротивника - Чингісида Тохтамиша. Останній 
навіть привітав Димитрія з перемогою над "нашим спільним воро-
гом" Мамаєм. Князь зразу примусив народ знов давати данину ор-
ді, а з того і йому до рук немало прилипало. Зрозумівши обман 
князя, мешканці Москви підняли бунт проти "прославленого ге-
роя". Він втік і покликав Тохматиша приборкати народ. За різними 
історичними джерелами, саме в цей час, а не в 1378 p., святий 
митр. Киприян анафемствував "Донського" за зраду християн. А в 
1382 р. прийшов Тохматиш і спалив Москву. Все було зовсім 
інакше, ніж брешуть москвинські історики та "РПЦ". Також відо-
мим є факт розпалювання "святим" Донським разом з ще одним 
"святим РПЦ" митрополитом Алексеем (котрий керував Донським 
замолоду) братовбивчих війн між князями, а де "святі" не могли 
загортати жар чужими руками, там діяли самі. Так, вони підступно 

21 



запросили ще одного "святого РПЦ" князя Михайла Олександро-
вича Тверського до Москви, а там ув'язнили його і мучили. Потім 
пішли походом на Тверь, спустошуючи все довкола. І лише війсь-
кове заступництво Ольгерда за Михаїла розбило військо "святого" 
підступного хижака Димитрія, який навіть свої московські "окрес-
ности обращал в пепел". Відтак не може бути довіри і до опису 
життя "святого" Сергія Радонезького, у котрому як тільки про-
славляється Донской, якому Серг ій начебто все життя у всьому 
допомагав, не зважаючи на анафемствування Димитрія святим ми-
трополитом Киприяном та зневагу до нього зі сторони народу 
(див. [6]. - Авт.) 

Московське князівство перебувало в союзі з ординцями до кін-
ця XV ст., успадкувавши від них деспотично-самодержавницький 
устрій влади, а щорічну данину ("поминки") Московія платила 
правонаступникам орди - Кримському ханству аж до XVIII ст. 
Розваж, русине, тепер сам: чи були русичі "всегда вместе с Вели-
кой Россией", чи "жили в едином Отечестве" і чи були "единым 
народом" з москвинами. 

У 1988 р. москвинська "церква" раптом згадала, що 600 років 
тому жила дуже "свята людина", отож узяла та й "прославила в 
зібранні святих" "блгв. вел. Кн. Димитрия Донского, поборника 
земля Русская, языки побеждающа. Якоже на Доне Мамаеву низ-
ложил еси гордыню". А те, що князя анафемствував Киприян, ду-
ховна людина, ще й митрополит Русі, ще й святий, котрий добре 
знав того князя, і що той князь не покаявся за життя - то все кано-
нічні "дурниці"... Бо тільки Московщина і є "сама Правда і Ка-
нон", тому визначає, хто є святим, а хто ні. За канонами Вселенсь-
кої Православної Церкви - хто молиться із відлученими, той сам 
відлучається (Апост. 10, Антіох. 2). Тобто тепер, "каноническая" 
"РПЦ - УПЦ МП", всі її попи і "прихожане" є анафемствувані, 
відлучені від Православної Церкви, оскільки вони в церковній спі-
льноті живих і усопших перебувають в єдності з відлученим і 
нерозкаяним Димитрієм, з якого вони зробили собі "святого" ідо-
ла, заховавши за ним Бога і Церкву. Бо сама "РПЦ" давно вже є 
відлучена від благодаті правди і є духовно мертвою. 

"Святий чудотворець РПЦ" Василій III Іванович ув'язнив мит-
рополита Варлаама та покарав святителя Порфірія за те, що ті від-
мовилися брати участь у його підступному злочині проти новго-
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род-сіверського князя Василія Шемячича. "Чудотворець" насильно 
ув'язнив у монастирі свою дружину, "свягу РПЦ" Соломонію, бо 
"не мав від неї дітей", щоб знов одружитися. Вчений чернець з 
Афону, беззаперечно - світоч свого часу, преподобний Максим 
Грек осудив це та інші великі беззаконня, які бачив у Московії, 
чим упав у немилість "св." Василія III. Тож прп. Максима на мос-
ковських "соборах" було засуджено примітивними церковниками 
до багатолітнього ув'язнення, де він "от дыма и смрада, оков и по-
боев временами приходил в омертвение" і недовго прожив. Не 
змогли вирвати з в'язниці святого Максима навіть прохання Конс-
тантинопольського патріарха. А у "святого" Василій III від черго-
вого незаконного шлюбу народилося страшне потворисько - Іоанн 
Васильович Грозний. 

"РПЦ" пише ще про одного свого "святого": "Князь Иоанн І 
Данилович Калита не любил проливать кровь...был правосуден, 
набожен...". Насправді, він на чолі бусурманського війська спус-
тошував сусідні князівства, особливо волелюбне Тверське, ходив 
на Псков тощо. Осипаючи дарами ханську сім'ю та вельможних 
татар, він підступно очорнив іншого "святого РПЦ" князя Олек-
сандра Михайловича Тверського. Саме за цим наклепом хан вик-
ликав Олександра в орду та розчленив зі "святим" його сином 
14-літнім Федорем. 

У "РПЦ" є ще такі "святі", як "святой благоверный князь Фео-
дор Чорний, Смоленский и Ярославский и чада его Давид и Конс-
тантин". "Святість" Федора Чорного полягала в тому, що він, ра-
зом з іншими князями "руськими" та військом татарським завойо-
вував для хана Кавказ, що начебто сприяло "християнізації" наро-
дів Кавказу. Потім Чорний одружився на ханській доньці (бо його 
дружина, начебто, "раптово померла"). Народив в орді від неї дітей 
і довго там жив. Потім мудро догоджував хану, ходив походом на 
Смоленськ (начебто вже "християнізований"), ворогував з іншими 
"святими" князями. В 1293 р. "участвует в походе татарской рати 
под предводительством золотоордынского полководца Дюденя 
(Тудана) в Северо-Восточную Русь. В результате этого похода бы-
ли разорены 14 {теж вже начебто "християнізованих". - Авт.) го-
родов, в числе которых: Владимир (и церковь Владимирскую раз-
грабили), Суздаль, Юрьев, Переславль, Дмитров, Москва, Колом-
на, Можайск, Волок, Углече поле и всю землю опустошили". Це 
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була найстрашніша татарська навала в XIII ст., яку прирівнювали 
до Батийової. Чорний захопив Переяславль, а коли дізнався, що це 
місто належатиме іншому князю, то "не сдержал своих чувств и 
сжег город до основания". Призвісько "Чорний" навічно закріпи-
лося за зрадником свого народу, винищувачем християн, кар'єрис-
том, ханським блюдолизом і лиходієм. А "РПЦ" в описі його "жи-
тія" навіть не соромиться називати його Чорним, навпаки, пиша-
ється... "Глубина предсмертного покаяния является главным ос-
нованием его последующей канонизации" в 1467 р. (?!)... 

Список подібних "святих РПЦ МП" можна продовжувати без-
кінечно. Майже всі князі москвинські та їхні сім'ї, "митрополити 
та єпископи РПЦ" є "святими"... "Святі РПЦ" часто ворогували 
між собою, воювали один проти одного, мучили та вбивали один 
одного. Христос говорив, що "кожне царство, що розділилося саме 
в собі, запустіє..." (Мт 12,25). "РПЦ" теж є тим "царством", де 
"святі" не люблять, а поборюють один одного, ще й уводять у спо-
кусу вірян. Сутність "РПЦ" - в її суперечливості й диявольському 
саморуйнуванні, адже зло знищує все і себе. Служка "РПЦ" не 
може бути не схожою на її пана, ім'я котрому є диявол - наклеп-
ник, сатана - протидіючий, супротивник, перешкоджаючий, супе-
речливий, обвинувач, навушник-обмовник. 

"РПЦ МП" підмінює Церкву і Царство Боже царством темних і 
чорних князів, де "освячується" всяке розділення і будь-яка неправ-
да й вигадка, хитрість і підступність, пристосуванство, підлабузниц-
тво, продажність, розпуста, зрада, вбивство тощо... Яке дерево, такі 
й плоди, яка "РПЦ", такі є і її "святі". Тому, лише з-за критики на неї 
протягом століть, ця диявольська організація начебто зараховує до 
святих якогось справді достойного угодника Божого, але водночас 
"канонізує" на нього одного величезну кількість щонайменше пі-
дозрілих осіб, яких якраз найбільше "прославляє" і пропагує. Чи 
може бути та "церква" святою, що свідомо зараховує до її "святих" 
явних негідників? Хто є справжнім головою такої "церкви" темних 
і чорних князів? Невже Христос? Ні. Лише чорний князь смерті й 
темряви. Саме йому і його "святим" приносить служіння "РПЦ" 
разом з усіма її "прихожанами". 

2004 р. "Архієрейський собор РПЦ" зачислив адмірала Федора 
Ушакова до "праведних". Неважко передбачити, що наступними, 
кого "канонізує" "РПЦ", будуть: "персты Божии, Руси на спасение" 
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Суворов и Кутузов, "святии и благовернии супруги Велицы Петр 
да Катерина, якоже с Потемкиным, Руси хранители", "праведный 
улюбленик языцев Иосип, якоже Гитлера посрамил поганого и 
буржуины националисты излечил", "всяк Руси солдат праведен, 
убиваша, кого ему патриархи со президентами повелевахоша", а 
також "Собиратели Мира Русского, Святитель Кирилл да Влади-
мир Путеведец" (прижиттєво за велику "святість"), ну і всіх після 
них на тих традиційно "святих" для "РПЦ" посадах, теж прижиттє-
во, адже в Московщині "свято место пусто не бывает". 

Чи ж варто вірити в "святих" "РПЦ"? Ні, не варто. Бо неможливо 
уявити, як погане дерево - "РПЦ" плоди добрі може родити. Бо на-
віть із наведених прикладів видно, як несправедливо, вигадано і не-
канонічно "РПЦ" визнає "святими" негідних осіб. А от справжніх 
святих руських людей московська "церква" не визнавала, ще й зни-
щувала та переслідувала навіть після їхнього відходу з цього життя, 
анафемствувала їх та забороняла пам'ятати про них (князі Ярослав 
Мудрий та Костянтин Острозький, святителі Іов Борецький, Петро 
Могила, Арсеній Мацієвич, Іоанн Липківський, гетьмани Іван Ма-
зепа, Петро Калнишевський та інші), бо ті саможертовні святі люди 
мали страх Божий і вболівали за русичів та святість Церкви, а не за 
"единое отечество" "старшого брата" та його нікчемних царьків. 

Так, від самого початку своєї короткої безславної історії "гни-
ла, темна вода" з московського місця вбивства, розпусти та дикого 
"веселия" все більше і більше заливала сусідні землі та землю Ру-
ську, її народ, його віру, культуру та звичаї. Нічого руського та 
доброго в тій гнилій воді зі згубного місця від самого початку і не 
могло бути. Так Московія разом із "РПЦ" чинять і досі, бо: "Не 
може дерево погане плоди добрі родити" (Мт 7,18). 

Від початку формування Московщини з XII ст. її бездуховні 
князі постійно намагалися керувати Православною Церквою, під-
корити її своїй одноосібній владі. Вони воювали проти Русі та зне-
важали київських святителів. Але київські митрополити наполяга-
ли на необхідності дотримуватися паритетних стосунків між світ-
ською владою та Церквою. 

Московський князь Василій II нападав з ордою на Русь і отримав 
прізвисько "Темний", бо осліплював людей, а в 1446 р. його самого 
осліпили за наказом галицького князя Димитрія Шемяки, а також 
Івана Можайского та Бориса Тверського, котрі передали йому: "Для 
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чого любиш татар і даєш їм руські міста на кормління? Для чого срі-
блом і золотом християнським осипаєш невірних? Для чого виснажу-
єш народ податками? Для чого осліпив брата нашого, Василя?" 
(Н. М. Карамзін). Вигнаний з Москви Дмитром Шемякою, Темний, за 
допомогою татар, знову повернувся до Москви і в 1448 році скликав 
неканонічний собор, на якому поставив на "митрополита Киевского и 
всея Руси" свого ставленика єпископа Рязанського Иону. Духівницт-
во, яке виступило проти неправдивого собору, було закуте у кайдани, 
а інших єпископів Темний примусив присягнути йому особисто: "Яко 
прикаже князе веровати, тако и будем веровати". 

Канонічний Київський митрополит Григорій (Болгарин) відлу-
чив від Церкви Йону, "розкольницького монаха, сина беззаконня", 
та ще дев'ять єпископів, але ті залишилися в розколі, а в 1470 р. 
перейменували титул свого "митрополита" з Київського на "Мос-
ковський і всієї Русі". Відтоді з'явилася відокремлена від Києва та 
вселенського Православ'я москвинська секта, яка зараз говорить, 
що то "вселенський патріарх благословив Йону на митрополита 
Київського" (чи не той, бува, патріарх, що тоді благословив на ми-
трополита Київського і Григорія Болгарина? А можливо, це зробив 
вдячний Максим V до святкування 500-ліття автокефалії "РПЦ" в 
1948 р. . . - далі буде). У 1470 р. новгородці звернулися до каноніч-
ного Київського митрополита, щоб той висвятив їм нового архіє-
пископа, але московський князь Іван III сприйняв це як наступ на 
його "канонічну" територію, пішов війною на Новгородську рес-
публіку, і після Шелонської битви (14.07.1471 р.) "прінуділ стави-
ти архієпископа на Москві". А відлученого від Церкви і нерозкая-
ного "митрополита" Йону неканонічна розкольницька "РПЦ" "ка-
нонізувала в святі" в 1547 р., щоб ми, русини, осквернялися молит-
вами до слуг диявола, який є батьком усілякої неправди, гордощів, 
роз'єднань і розколів. Як московська "церква" не визнала "святим" 
ще й князя Василія II Темного, який породив її? Несправедливо... 
Справа в тім, що справжнім родоначальником "РПЦ" є лише "єди-
но-канонический" перший василевсо-василіск темряви й тіні -
диявол, а Василій II Темний є тільки знаряддям, вказівником і по-
добою його володаря, який ніяк не може бути простим "святим" 
членом у породженій ним організації... 

Створена світською владою Темного князя в неканонічний (не-
законний) спосіб, нерозкаяна московська "церква" відтоді й донині 
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завжди наслідуватиме прислужництво мирській владі, беззаконня 
(неканонічні дії), насильство, неправду, підміну і знищення свято-
го зовнішньою удаваною святістю з богоборчою сутністю, стаючи 
все лукавішою, підступнішою та руйнівною й стверджуючись у 
цьому. 1448 р. за наказом Темного князя, москвинська "церква" 
нарешті відкрито визначилася в своїй антиканонічній сутності й 
повністю розірвала зв'язок із канонічним православ'ям протягом 
наступних 140 років. 

Навіть у її назві "всієї Русі" криється неправда. Бо справжня 
Руська (Українська) Православна Церква є Апостольською. Всьо-
му світу відоме також Аскольдове хрещення Русі в Києві 861 р. А 
перша згадка про Москву належить до 1147 р., і хто там жив - ми 
вже знаємо. Тому "церква" в Московщині до 1448 року могла ще 
якось вважатися руською лише через те, що мала місіонерів та 
єпископів з Русі, які безуспішно намагалися витягнути москвинів з 
"гнилі та темряви", але "язычники упорные, суворые и дикие" зне-
важали та вбивали їх (свщ. мч. Леонтій), нападали з татарами на 
Русь. Перші невдалі спроби хрестити пращурів Московії припада-
ють на кінець XI ст., а більшість москвинських земель довідалося 
про Христа лише на початку XV ст. Наприкінці XV ст. там жили 
суцільно неграмотні Люди. Перші єпархіальні школи в Московії 
стали відкриватися русичами лише наприкінці XVII ст., а народ-
них училищ і шкіл навіть у 1782 р. в Московії було всього вісім 
(для порівняння: переписи 1740-1748 рр. свідчать, що в семи пол-
ках руської Гетьманщини було більше тисячі шкіл, і майже всі з 
них із викладанням руською мовою). Поступово духівництво і ба-
гатомовне населення мерзької землі стали освоювати чужу, 
нав'язану їм разом із християнством їх княжою знаттю церковно-
слов'янську мову, про яку академік Ф.Фортунов пише: "...искус-
ственный, искаженный язык, который теперь употребляется в Бо-
гослужении и называется церковнославянским языком. Не смеши-
вать с этим ломаным языком древний церковнославянский язык!" 
Тобто ця мова не є тією "святою мовою Мефодія та Кирила", якою 
брехуни з "РПЦ" хочуть посоромити дану нам Богом руську мову, 
начебто вона є непридатна для богослужіння. За різними тогочас-
ними словниками, з 1586 р. по 1696 р. серед повсякденних слів 
московитів з'явилися відповідно від 2 до 41 церковнослов'янських 
слів. "Коли народ повністю перейшов на суміш церковно-
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слов'янської, фінської та татарської мов - "великий и могучий 
русский язык", аристократія, щоб не уподібнюватися до "мерзко-
го" люду, перейшла на французьку". Саме тому церковна мова 
москвинів є значно більше схожа зі сучасною московською мовою, 
аніж руською, бо перероблювалася під мерзький люд. А руська 
мова була вже давно сформована, самодостатня, генетично глибо-
ко вкорінена в руський етнос, була його виразником, сутністю та 
одним цілим з ним і формувала руську церковну мову, яку так 
спалювали і забороняли московіти. Але вороги досі не можуть ані 
знищити нашу руську мову усілякими заборонами, обмеженнями 
та навіть геноцидом руського народу, ані підмінити її москвинсь-
кою мовою (а от народи меря, чудь, мокша тощо безслідно і швид-
ко зникли на своїй москвинській землі, втративши рідну мову. Це 
дає вагомі підстави стверджувати і про можливість вторинного 
швидкого зникнення вже сучасного москвинського етносу у разі 
навіть незначних історичних випробувань, враховуючи досить бід-
ну і недавню народну культуру цього етносу. Якби москвинську 
мову знищували так, як руську знищують досі, безумовно, світ уже 
давно забув би про існування москвинів. Для цього не треба було б 
навіть тотального геноцидного знищення та репресій усього наро-
ду протягом століть, як знищувалося руську націю). Живою русь-
кою мовою вже з XVI ст. писалася руська література, перекладало-
ся на неї Святе Письмо і мова ця розвивалася. Ми - слов'яни, тому 
легко засвоюємо будь яку слов'янську мову (і москвинську, бо во-
на, нехай штучно, але створювалася на основі слов'янських слів). 
А от москвини не можуть вивчити руську мову, бо у них "архетип 
інший, до того ж поруйнований штучним насадженням чужої для 
їхніх предків слов'янської мови. А руйнування мисленнєвого архе-
типу на мовному рівні обов'язково позначається на здібностях лю-
дини" [6]... 

У Московщині завжди жила заздрісна захланна зневага, зло-
дійська ворожнеча і внутрішнє відторгнення Русі з її славними 
історичними надбаннями, високою духовністю, культурою, науко-
вістю тощо... Після 1448 р., неканонічно відокремившись від 
Київської митрополії, московська "церква" аж ніяк не мала права 
називатися Київською, тим більше усієї Русі. Тому її треба назива-
ти московською. Та й православною відтоді вона вже так ніколи і 
не стала. 
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До речі, вкравши і привласнивши собі історію Русі і, як їм здава-
лося, знищивши справжню руську Церкву, москвинські "канонічні" 
злодії не цінували і не досліджували вкрадене (хіба для історичних 
підробок), тому досі по-блюзнірському "празднують" Хрещення Русі 
від 988 р. Для них, нащадків чуді та мері, це - "праздне" кривляння з 
приводу раптового споважнення на 460 років, для нас, нащадків Русі, 
це - приниження, начебто Русь останньою з європейських народів 
прийняла християнство, хоча, наприклад, просвітницька діяльність 
першовчителів слов'янських святих Кирила та Мефодія почалася са-
ме з Русі і саме св. Мефодій хрестив Русь у 861 р. 

Переважну частину населення Козаро-Слов'янського каганату 
(VII ст.), поряд із тюрками, складали саме слов'яни (згодом слово 
"козари", як ознака приналежності до бойової дружини військово-
політичного союзу, трансформувалось у назву "козаки" (з тюр. 
"койсаки"). Держава обіймала терени Північного Кавказу, Приазо-
в'я, Подоння та степові й лісостепові території аж до Дніпра, Кер-
ченську протоку разом із християнськими Боспором та Фанагорі-
єю (Тмутаракань), а також східний Крим разом із Херсонесом. У 
цих містах з давніх часів існували православні єпископські кафед-
ри, а з VIII ст. навіть у самій столиці каганату було засновано 
окрему національну козарську єпархію - Ітильську, що входила до 
складу Дорійської митрополії в Криму. Тобто на руських землях 
здавна, ще задовго до подорожі свв. Кирила і Мефодія, існувало 
сім православних єпархій. Русь-Україна мусить святкувати Хре-
щення Русі щонайменше від часів Київського кагана Аскольда у 
861 p., а навіть із VI ст. чи й ще з більш давніх часів! Етнонім рус 
(hrus) уперше згадується в сирійській хроніці VI ст. н. е. стосовно 
населення в Північному Причорномор'ї і, можливо, походить від 
назви річки Рось та племені, яке в Середній Наддніпрянщині 
навколо цієї річки звалося руським, безумовно, вже зі значно дав-
нішніх часів. Наприкінці VIII ст. Чорне море називалося руським, 
а м. Пантікапей (тепер Керч, столиця Боспорської держави з 480 р. 
до н. е. по 70 pp. IV ст.) було захоплене русами і звалося "Русія" 
(чи не задалеко для "общего отечества" від Московщини, про яку і 
диявол у ті часи чи ще мріяв? Див. докладніше в пошуковій систе-
мі google: Перше Аскольдове Хрещення Русі. Сергій Шумило). 

У 1586 р. на Русі збирав милостиню Патріарх Великої Антіохії 
та усього Сходу - Йоаким IV. Він вирішив попросити і в розколь-
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ницької Москви. Існують джерела, за якими Йоакима IV в Москві 
піддали приниженням: його "благословив" московський "митропо-
лит", протягнувши руку для цілування. Патріарха ще й зачинили в 
церкві, щоб той невільно взяв участь у неканонічній "службі" роз-
кольників... Проте хитра Москва знала про матеріальні й політичні 
труднощі вселенського патріарха. Тому обдарувала Йоакима IV ще 
й наобіцяла всього, тільки б той заохотив приїхати до Москви за 
пожертвою ще й вселенського патріарха. У 1588 р. до Русі приїхав 
збирати милостиню також вселенський патріарх Єремія II, який 
потому теж пішов просити до московських розкольників. Різні 
джерела оповідають, що патріарха тримали близько року під ареш-
том у монастирській келії "на хлібі й воді", щоб той згодився пе-
ренести до Московії кафедру вселенської патріархії, яка перебува-
ла під утисками турок. Його Всесвятість Вселенський Патріарх 
Архієпископ Константинополя-Нового Риму Єремія II начебто 
пристав на це, але тоді Борис Годунов запропонував йому осели-
тися в глухому закутку Московії, у Володимирі-на-Клязьмі, та так 
далі його принижував, що той визнав москвинську розкольницьку 
"церкву", ще й 23 січня 1589 р. в царських палатах висвятив їй 
"патріарха", мовляв, відповідну грамоту, за якимось "чудом", під-
писали всі східні патріархи і скріпили печатками (виготовленими в 
Москві?). Інші джерела оповідають, що грамота про визнання мос-
ковської "церкви" була написана греком так, що схожа була не 
стільки на благословення, як на прокляття. Лише після цього пат-
ріарха Єремію II відпустили з "грошовою пожертвою" додому. 
Так, шляхом обману, примусу і підкупу (симонії), неканонічно, у 
1589 р. виникла "московська патріархія". Вселенська патріархія збе-
рігає глибоке мовчання з приводу подробиць та доказів "канонічно-
го" визнання московської "церкви" в 1589 р., натомість відтоді ви-
являє особливу "поблажливість до неканонічних дій" останньої, 
особливо, коли вони супроводжуються різного роду "пожертвами" й 
"подарунками". Відтоді й до нашого часу в московській "церкві" 
заправляли князі, царі та цариці - лиходії, примітивні особи. 

Русич Павло Штепа у своїй фундаментальній праці "Московст-
во" [7] описує страшний занепад, який характеризує усе москвин-
ське "церковне" й світське життя. Ось деякі витримки з історичних 
джерел: "Патріарх Нікон наказав катувати єпископа Павла Коло-
менського так, що той збожеволів. Свого духівника Нікон звелів 
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бити два роки, аж поки той не сконав. У Воскресенському монас-
тирі Нікон наказав бити ченців немилосердно батогами та пекти 
вогнем і від того багато ченців померло"; "Цар Олексій під час Бо-
гослужіння на всю церкву брудно лаяв священиків. У Велику 
П'ятницю на службі в соборі нецензурно лаяв патріарха Нікона"; Іван 
Грозний називав себе "ігуменом". Він та опричники одягалися в чер-
нечі ризи та йшли "молитися" до церкви. Потім їхали до темниць і 
катували в'язнів. Імена закатованих розсилали по монастирях для 
молитовного поминання. У деяких синодиках кількість жертв дохо-
дила до 4 тисяч "упокоеных християн мужского, женского и детского 
чина, имена коих Ты Сам, Господи, веси". Іван Лютий власноруч 
убив ігумена Псковського монастиря Корнелія і наказав написати на 
надгробку: "Предпослал его Земной Царь Царю Небесному". 1569 р. 
митрополита Філіпа Колічєва за те, що той прилюдно осудив оприч-
нину, виволокли під час служби з вівтаря, прилюдно роздягнули, 
прив'язали до "його жони" - кобили і, б'ючи канчуками, погнали 
Москвою до в'язниці, де його задушив Малюта Скуратов. У 1579 р. 
цар насолоджувався видовиськом, як палицями забивали до смерті 
сотні новгородських ченців і священиків. Цар влаштовував багато-
денні екзекуції, коли серед міста на площі ставили знаряддя катувань, 
приводили туди щоденно сотні міщан, палили їх, мучили і скривав-
лених топили (дітей прив'язували до матерів). "В общем погибло 
около 60 тисяч человек". Нелегко було московським князям і царям 
протягом століть багато разів катувати, вбивати, спалювати і вшент 
руйнувати волелюбних новгородців, щоб вибити з-під них історично 
закладені руським Духом демократичні підвалини! 

Кандидатуру царя Івана IV Грозного недавно цілком серйозно 
розглядала "РПЦ" з приводу його можливої "канонізації у святі"(!). 
"Канонізації" перешкодило лише "авторитетне слово глави церк-
ви", який зачитав цілу доповідь про житгя останнього... "РПЦ", 
засуджуючи, анафемствуючи і ув'язнюючи справжніх святих і Бо-
жих Людей, жодного разу не анафемствувала і не засудила жодно-
го князя та царя, навіть незаконно народженого гіараноїка-ката 
Івана Грозного. Навпаки, майже через 5 століть після смерті цього 
чудовиська продовжує піднімати питання про його "канонізацію"! 
Незмінний повелитель "РПЦ" цього хоче... 

"Єпископ Федір багато людей запроторив до в'язниці і забрав 
їхні маєтки. Інші мусили працювати на нього, як раби. Іншим він 

31 



рубав голови, випалював очі, вирізував язики, на стіні розпинав, 
катував іншими способами, бажаючи загарбати їхні маєтки, бо на 
маєтки і гроші ненажерливий був, як пекло". З "сектантами" і "жи-
довствующими" розмова була коротка: їх "хрестили" в ополонках -
"сажали под лед воду пити". "Патріарх РПЦ" Іоаким (XVII ст.) про-
падав на полюванні, не вмів читати-писати, до церкви ходив раз на 
рік, зате завіряв царя Петра І: "Я, Государь, не знаю ні старої віри, ні 
нової, але що наказує начальство, те і готовий виконувати та слуха-
тися його у всьому". Петро І взагалі відмінив посаду патріарха, а 
призначив керувати в "РПЦ" світську людину - обер-прокурора (!), 
якому підпорядковувалися єпископат та синод "РПЦ" ("церковні 
петровські реформи" писалися рукою видатного русина "архієпис-
копа Феофана", в миру - Елеазар Прокопович 1681-1736). 

Переглядаючи історію "РПЦ" в історичних джерелах, стає мо-
торошно від мракобісся, садизму, катувань, нелюдяності, владо-
любства, захланності, повної підлеглості жахливій світській владі 
та всіляких вад у крайньому їх вияві, які на численних прикладах 
характеризують "церковне" життя на теренах Московщини від 
кінця XI по XVI ст. 

На теренах Русі нічого подібного не було. Для порівняння вар-
то згадати високий духовний рівень митрополитів та ченців Київ-
ської Русі, наприклад, як видно з твору "Слово про благодать" 
митрополита Іларіона (XI ст.). Згадаймо діяльність митр. Петра 
Могили, князя Костянтина Острозького та інших. А якою набож-
ністю, освіченістю та високою культурою, за спогадами іноземців, 
славилися навіть прості руські селяни аж до кінця XVIII ст.: чисто 
вбрані стояли в церквах, пильнуючи Службу Божу за молитвосло-
вами: охайні чисті хати, велика пошана до жіноцтва... Скористав-
шись виснаженістю у війнах козацької держави, постійно напада-
ючи на неї разом з іншими загарбниками Русі, Московщина поло-
нила її в рабство, знищила розвиток руської культури, духовності, 
науки, обернула русів на кріпаків і малоросів, систематично гено-
цидно знищувала їх. 

Якою ж "канонічністю" вихваляється "РПЦ", коли в ній голо-
вою ніколи не був ані Христос, ані духовні особи (34 правило 
св. Апостолів), ані Закон Божий, ані православна віра та православні 
канони? При ухвалі рішень у "РПЦ" обходилися без соборноправ-
ності, тобто все вирішували примітивні "святі" царі, поставлені ца-
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рями обер-прокурори та поставлені обер-прокурором купка зажер-
ливих пихатих і підлабузницьких "святих єпископів" у "священному 
синоді". У "Своде законов" так і написано, що найвища влада в 
"РПЦ" належить імператору, який був головою імперії та "церкви". 
Тому "помазаник божий" імператор Павло І навіть сам "служив лі-
тургію і причащався", хоча, за церковними канонами, світська лю-
дина не має права такого робити... Видно, Павло І мав підстави не 
довіряти "молитовній щирості духівництва РПЦ". До того ж таку 
його поведінку "обґрунтовували" "освячений" цезаропапізм у 
Московщині та підхалимне обожнювання церковниками імперато-
ра, як "голови церкви". А ми ж бо гадали, що "Голова Церкви -
Христос" (Еф 5,23; Кол 1,18)... "Что Бог положит в сердце Госуда-
ря: тому и надобно повиноваться... Бог по образцу Своего небес-
ного единоначалия устроил на земле царя, по образцу Своего все-
держительства - царя самодержавного, по образцу Своего царства 
непреходящего ... - царя наследственного" ("святитель Филарет, 
Митрополит Московский"). "Священник-немонархист не достоин 
стоять пред Святым Престолом" ("священномученик Владимир, 
Митрополит Киевский"). "Царь есть образ одушевлен Царя Небес-
ного" (Преп. Максим Грек (1470 - 1556). Був смертельно ув'яз-
нений "святим РПЦ" "образом одушевлен" Василієм III). 

Ось приклади "канонічного" плазування москвинської "церк-
ви" під ногами її царських ідолів... У 1700 р. Петро І, без ураху-
вання думки "єпископів", призначив "Блюстителем та управителем 
Патріаршого Престолу митрополита Рязанського та Муромського" 
русича Стефана (Яворського), якому чітко розписали, чим той має 
займатися, а куди не сміє носа тикати, особливо до фінансово-
адміністративних справ. Світські чиновники пильнували за "пат-
ріаршим" подвір'ям, будинками "єпископів", монастирськими зем-
лями тощо. Цар вирішив, що замість патріарха нехай пильнує за 
"церквою", контролює та керує нею "око государево и стряпчий по 
делам государственным" - обер-прокурор, світський чиновник. На 
взірець організаційної структури протестантської конфесії в захоп-
леній Петром Ліфляндії, створили з "єпископов РПЦ Святейший 
Синод", який контролювався теж обер-прокурором. Члени "сино-
ду" присягалися на відданість государю: "Исповедую же с клятвою 
крайнего судию духовной сей коллегии быти самого всероссийс-
кого монарха, государя нашого всемилостивейшого... споспешст-
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вовать все, что к его царского величества верной службе и пользе 
во всяких случаях касатися может". Звісно, про Бога в тій присязі 
не згадувалося зовсім. У 1721 р. був створений ще "Приказ инкви-
зиторских дел", який очолював "протоінквізитор" - начальник 
"провінціал-інквізиторів". Попам, які зраджували "таїнство спові-
ді" й доносили на когось, давали винагороду - половину коштів та 
майна ув'язнених чи страчених. 

У 1766 р. "Святейший Синод" зобов'язав всі єпархії в Неділю 
Православ'я анафемствувати тих, хто думає, "яко православний 
государи возводятся на престол не по особливому о них Божию 
благоволению и при помазании дарования Святаго Духа к прохож-
дению великаго сего звания в них не изливаются", а також "дерза-
ющих на бунт и измену" против "православных государей". 

Думкою "священиків та мирян" нехтувалося, а вони мали б 
складати повноцінну і більшу частину тіла Христового та Його 
Церкви, бо "навпаки, ті члени тіла, що здаються слабкішими, 
значно потрібніші" (Кор 12,22). Тобто вся "РПЦ" під духовним 
розглядом виявляється не Церквою, а гірше, ніж якась секта - пот-
ворою без голови та з агонізуючим тілом, ураженим гангреною. 

Цар Петро І заснував "Сумасброднєйший Всєшутєйший і 
Всеп'янейший Собор" - організацію найбільших розпусників, ма-
тюгальників і пияків. Там були "кардинали, єпископи, священики, 
патріарх, матері-ігумені, архієрейші", - усього близько 200 люду, і 
всі вони одягалися у відповідне церковне вбрання. Петро був 
"протодияконом", як і всі в тому соборі, мав гидке ім'я, пов'язане 
зі статевим життям. У великі свята той "Собор", як навіжений, га-
сав по столиці всю ніч, вигукуючи свою "богослужбу", потім їхали 
до домів аристократії і разом із господарями закінчували "святку-
вання" жахливою пиятикою та розпустою. 

У "богословській" академії в Москві у ХІХ-ХХ ст. існувала 
студентська "всєп'янєйшая, всєшутєйшая ієрархія". Щороку на 
храмове свято академічної "церкви" вони наслідували у всьому 
"Собор" з усім його сороміцьким брудом. Це робилося в мурах 
Троїцько-Сєргієвої лаври з відома начальства академії. Подібне 
діялося і в інших "духовних" закладах "РПЦ". У багатьох (чи не у 
всіх) москвинських "монастирях" під чернечою ризою ховалися 
злочинці, там панували пиятицькі оргії, бійки, "радели" страшною 
розпустою. "Радение" - це збочене релігійне захоплення, що закін-
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чувалося розпусною оргією учасників, так званих "бугаїв" та 
"б...городиць". Олександр І брав у них участь. Радєла і цариця з 
Г. Распутіним і вся аристократія. 

"Єпископи" носили "панагії" зі зображенням напівоголених 
грудей племінниці Петра І Анни Іоанівни. Петро III в 1762 р. забо-
ронив розміщувати в московській "патріархії" ікони святих, окрім 
Христа та Богородиці (можливо, це були "святі РПЦ", в "святості" 
котрих дійсно тяжко не засумніватись, або й таки "святі", що, за 
традицією в "РПЦ", зображалися з головами тварин. - Авт.). Цар 
наказав "священикам" поголити бороди та перевдяг їх у цивільне 
(цілком ймовірно, що у тих "священиків" на бородах та вусах зав-
жди було наочне меню того, що вони їдять. А ще в бородах і вусах 
так зручно приховувати непривабливі риси обличчя: глупоту, 
злість, лукавство, синяки та шрами від бійок і ножів тощо; тіла 
"єпископів МП" нерідко розписані татуюваннями... "РПЦ" ніколи 
не любила відкритості, щирості та правдивості. В її "духовних" 
закладах так і навчають: "Не вмієте приховувати своїх емоцій та 
думок - відпускайте бороду". Цар також хотів, щоб попи своєю 
негідною поведінкою в підрясниках якомога менше вводили лю-
дей у спокусу та не кидали тінь на "святу РПЦ", тому і перевдяг їх 
у цивільне. Невдовзі Катерина II та її фаворити вбили помазаника і 
вже вбивці стали керувати московською "церквою". - Авт.). Обер-
прокурорами "Святейшего Синода" призначали чи військових^ чи 
улюбленців розпусного Распутіна, чи таких, як князь А.Н. Голі-
цин, який відкрито заявляв, що взагалі ні в що не вірить... 

В. Соловйов пише: "Уся діяльність нашої церкви - це суцільне 
шахрайство, фальш і брехня, що чиняться безкарно, під захистом 
державної цензури... Московська церква визнає засаду зверхності 
держави над Церквою і потребує державного керування церквою. 
Ця засада записана в державних і церковних законах". К. Аксаков 
стверджує: "Наша москвинська церква завжди була і є покірною та 
вірною служкою московського уряду. Духу правди, любові, духу 
життя, духу волі - цього спасенного натхнення християнства - не-
має ані сліду в нашій московській церкві". Національною моск-
винською догмою? та їх церковним догматом став вислів: "Понеже 
власть царская от Бога исходит - царь богоподобен есть!" Якщо в 
москвинській "церкві" всім заправляли бездуховні недалекі особи, 
то якою ж могла бути духовність її "священиків" та "пріхожан"? 
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У збірнику церковних законів "Стоглаве" написано: "Священи-
ки завжди п'яні і в церкві сваряться найогиднішими лайками, на-
віть б'ються у церкві. А на них і люди дивляться, стоять у шапках, 
служби Божої не слухають, навіть глузують з неї, розмовляють між 
собою голосно, сваряться, вживають сороміцьких лайок"; "Мос-
ковський митрополит за гроші дає дозвіл продавати біля церкви го-
рілку. Люди біля церкви пиячать, співають сороміцьких пісень, роз-
путствують серед білого дня за підбадьорювання натовпу, дітей, 
жінок"; "На церковних святах всі напивалися, билися, навіть убива-
ли. Жінки не відставали від чоловіків. Священики пиячили і билися 
не менше за свою паству. На вулицях валялися десятки і сотні 
п'яних, які часто замерзали на смерть. У Московщині всі матюка-
ються, навіть жінки, дівчата і діти, простолюд і аристократія. Ма-
тюкаються навіть у церкві, навіть священики і ченці". Тобто серед 
"РПЦ" та загалу її "прихожан" не було і немає страху Божого, не 
бояться вони, "що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони 
дадуть відповідь у день судний: бо за словами своїми будеш ви-
правданий і за словами своїми будеш осуджений" (Мт 12,36-37. 
Для порівняння з сьогоденням: як повідомляла газета "Волинь", у 
Рівному "священик УПЦ МП" з с. Богдашів у 2011 р. серед білого 
дня в центі міста на очах у багатьох людей ударом в спину збив з 
ніг інтелігентного пенсіонера і добивав на землі скринькою для 
пожертв, бо той порадив йому звернутися за допомогою до "патрі-
арха" Кіріла, який носить годинник за десятки тисяч євро...). 

Москвинські попи не виголошували проповідей, їм це навіть 
заборонялося. На "службах" одночасно дяк читав, піп виголошу-
вав, диякон кричав своє. Професор В. Даль записав багато забобо-
нів, примітивних релігійних поглядів, вірувань та безбожних при-
казок москвинів, наприклад: "Какой бог, такая ему и свечка", "го-
диться - молиться, не годиться - горшки накрывать" (тобто, якщо 
помолився перед іконою і не сталося, як просив, тоді цією іконою 
треба горщики накривати). В 1620 р. в Упсальському університеті 
швед Йоган Батввідус захистив докторську дисертацію, довівши, 
що москвини не є християнами. І. Родінов видав безліч безбожних 
жахливих оповідань, зібраних серед москвинів. І. Пріжов у 1860 р. 
переодягнувся в жебрака, щоб дослідити жебрацьке життя. Згодом 
з отриманих вражень написав декілька книг: "Хоч я знаю багато 
гидкого про побожність московського народу, все ж те, що я поба-
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чив та почув, мандруючи з жебраками, направду перелякало мене. 
Нормальній людині важко уявити таку безпробудну пиятику, таке 
гидке блюзнірство, таку безсоромну розпусту, такі дикунсько-
жахливі пісні, такі поганські молитви з божевільним реготом, та-
кий моральний і фізичний бруд, який панував у всіх монастирях, 
що до них заходив наш гурт жебраків. Ясна річ, наш гурт брав діє-
ву участь у всіх тих паскудствах... я також знайшов "пророка" 
Івана Яковлевича. Його життя - це такий неймовірний, дикий фа-
натизм, темнота, розпуста, що такого не знайти і серед найдикіших 
дикунів. Серед селян Московської, Тверської, Владимирської гу-
берній я поназбирав тисячі морально брудних, сороміцьких опові-
дань про священиків, ченців, черниць" (М. Альтман. "І. Прижов"). 

В. Бєлінський 1847 р. у листі до М. Гоголя писав: "Основою по-
божності є богобоязнь та чеснотливість взагалі. У московському ж 
народі нема найменших ознак, слідів цього. Його "побожність" пере-
повнена поганством та дикунськими забобонами. Ні! Московський 
народ у всій його духовності є глибоко безбожний народ. Навіть попи 
наші є фактично безбожниками..." В.Салтиков: "Московська церква 
наскрізь переповнена цілковито чужими християнству поганськими і 
навіть безбожними тенденціями". М. Бердяев: "Правду кажучи, в мос-
ковському народі є готовий до прийняття антихриста грунт". М. Бул-
гаков: "Та ж антихрист немає що робити в Московщині". 

"Архієреї РПЦ", за невеликим винятком тих, які були руського 
походження, не протестували проти такого стану в "РПЦ". Хто ж ви-
словлював незадоволення, особливо з приводу втручання світської 
влади в церковне життя, того ув'язнювали. Наприклад, видатний ру-
сич, вчений, митрополит Арсеній Мацієвич (1697 - 1772) написав 
"Житіє св. Димитрія Туптала", якого цар Петро вигнав з Русі до Рос-
това. Арсенія, разом з сотнями інших учених русичів, також було 
послано витягати Московію із "мрака невежества". Коли святитель 
висловився проти зображення св. муч. Христофора з псячою головою 
та проти інших москвинських дурощів (перед ним це марно намагав-
ся заборонити і святитель Димитрій Туптало ("Ростовский"), проти 
секуляризації церковних земель за Катерини II та проти втручання 
світської влади у церковні справи, то, на прохання бридких синодалів 
(особливо "митрополита" Санкт-Петербурзького Дімітрія Сеченова) 
стратити його на смерть, святителя катували і замурували в ревельсь-
кій в'язниці під ім'ям "бродяга Андрей Враль". "Просвещенная" ца-
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риця особисто стежила, як згасає життя того, хто пророкував їй не-
християнську кончину, а також ганебну смерть підлим "священним" 
синодалам. І все сповнилося (наприклад, цариця раптово померла в 
туалеті). Пам'ять про мученика не вмирала в церковних колах усі ці 
століття. Щоб загасити постійну критику з цього приводу, в 2000 р. 
"Архієрейський собор РПЦ" прилучив "шляхтича-поляка" і "хохла", 
ображальника "священної царственої особи", несмиренного митро-
полита-бунтівника Арсенія Мацієвича до святих як священномучени-
ка. Цим ніколи і ні в чому нерозкаяна "РПЦ" сама підтвердила сата-
нинську гнилизну попередніх її вищих "ієрархів"-членів "синоду 
РПЦ", які, на догоду цариці, засудили святого. Цих своїх "ієрархів" 
"РПЦ" ніколи не анафемствує, не засудить, бо сучасні її "ієрархи" є 
непорівняно гірші за тих. А коли "священно-синодальна" голова 
"церкви" гнила, то і всія "РПЦ" гнила, адже всім відомо: риба з голо-
ви гниє... Також, тяжче тепер буде "РПЦ" пояснювати, якби хтось з 
"прихожан" зацікавився, що всяка царська влада є священна і богопо-
дібна, коли "сама просвіщенна і шанована цариця Росії" виявилася 
катом святого та розпусною вбивцею свого чоловіка. Бог і без "РПЦ" 
знає імена Своїх святих. Також святитель Арсеній добре знав історію 
і любив Русь, давно вже є біля Бога, щоб "прийняти пропозицію" від 
"РПЦ" - увійти до складу "святих" її володаря, разом з тими, хто 
знищував і знищує Русь та її Божу Церкву. 

(УПЦ КП канонізувала святителя лише у 2004 р. Цікаво, хто 
першим тепер почне святкувати Хрещення Русі від 861 року: "РПЦ 
МП", УПЦ КП чи УАПЦ? Схоже, таки "РПЦ-УПЦ МП", котра 
лише раз у 1948 р. святкувала 500-ліття своєї автокефалії, але зразу 
збагнула, що це вочевидь виставляє справжню Руську Церкву дав-
нішньою за московську і відтоді "РПЦ" на людях "празднує" лише 
Хрещення Русі від 988 року. Чому б "РПЦ" ще раз не "споважніти" 
ще на 100 років? Безстрашна віддана любов і небайдуже сумлінне 
ставлення церковних ієрархів до Руської Церкви та народу Русі... 
потребує постійних підказок як себе виявити, наприклад, у такій 
"дрібниці", як святкування хрещення Русі від більш давньої дати, 
чи кого визнавати святим, як краще вдосконалити церковне життя 
тощо... Природно засумніватися: а якби з'явився зараз митрополит 
Арсеній - чи не спіткало б його те ж саме мучеництво за поданням 
різних синодалів? Чи допустили б вони його до свого синодально-
го кола?... Коли священики, парафії, іноді разом з їх єпископом 

38 



вимушені переходити до "іншої православної конфесії": одні туди, 
другі сюди... В Русі немає зараз церковного щирого Батька нації, 
який би не боявся мученицької смерті, не оглядався на папу і різ-
них патріархів, партії, багачів, світську владу, а відкрито встав під 
отруйними жалами обмежених і нерідко смертельно небезпечних 
церковників та, за неудаваною любов'ю до ближніх, діяв у страху 
Божому, за велінням совісті та своєї вродженої любові до Русі й 
Божої правди, коли б люди відчули його щире уболівання за них, 
його спроможність до добрих перетворень і Боже сприяння йому, 
довіряли б йому, дослухалися його слів та закликів, стояли горою 
за ним і берегли його, єдналися навколо нього і таки доброчесно 
будували Царство Боже в Національній Державі Русь і на весь світ. 
Немає високогідних митрополитів Петра Могили, Арсенія Маціє-
вича, Іларіона Огієнка, не визнано святим саможертовного митро-
полита-мученика Іоанна Липківського, відійшов до Бога очорню-
ваний ворогами, відданий Русі мудрий Патріарх Мстислав, скину-
то зі священства і забуто про видатного русина Георгія Аполінаро-
вича Гапона, який загинув за народ, викриваючи московську 
"церкву", царя та "революціонерів"... І все ж, надія буде завжди, а 
боротьбу необхідно продовжувати). 

Члени царського "синоду РПЦ" нагороджувалися генеральсь-
кими відзнаками, отримували чини, що відповідали військовим 
вищим чинам, величезні зарплати, мали тисячі кріпаків, позолоче-
ні карети, спецмедобслуговування, присягали на вірність імпера-
тору, були прирівняні до членів сенату і мали більші повноважен-
ня, аніж увесь помісний собор РПЦ. В. Соловйов пише: "Держава 
підробляє документи вигаданого церковного собору, переклади 
документів Вселенських Соборів". 

Насильне знищення Московщиною руської традиції соборно-
правності й демократичності, поневолення й знищення усього 
справді руського (українського) і самих руських людей - генетич-
них носіїв того духовного, демократичного та культурного русько-
го, перетворення єпископів на призначених державою чиновників 
- рабовладців, а священиків на зрадників Таїнства сповіді й нагля-
дачів за рабами,' - все це призвело до глибокої бездуховності в 
Московії і до катастрофи 1917 року. 

Московщина, переймаючи християнство, науку та культуру 
Русі шляхом злодійства, розбою та поневолення руської цивіліза-

39 



ції, стоячи значно нижче за своїм розвитком та генетично вкоріне-
ними поганськими та чужоплемінними притаманностями, наслі-
дуючи авторитарний дикунський устрій орди, так і не змогла 
належно сприйняти та полюбити те руське, пройнятися ним та Ду-
хом Святої Русі. Московщина лише підступно підкорила та протя-
гом століть експлуатувала руське і святе, сидячи на ньому зверху, 
придушуючи його і задовольняючись уже такою зверхністю над 
ним та нап'яленою на себе руською одежею. 

Сидячи на Русі - і потопати не страшно, і море по коліна! Зміс-
том Московщини серед усе більшого загалу її народу ставало все 
те, про що вже писав преп. Нестор Літописець, а ще - шовінізм, 
знищення і підміна святості, безвір'я, зараження безкультурністю, 
готовність до найбільших злочинів проти людства. 

За браком особистої культури, духовності, самодостатності й са-
моповаги московський темний "свєт" завжди захоплювався модними 
віровченнями, намагався когось копіювати: руських і Ліфляндію вже 
"скопіював", залишилися німці та французи. Ніколай II смертельно 
закохався в масонство. Наближеними друзями царської сімї були 
завжди лише католики, англікани, лютерани, іноземці: французький 
спірит і маг, голова міжнародного ордену мартиністів Попюс, який 
викликав дух Олександра III, також містик і "ясновидець" - "пройди-
світ і породження бісівських сил" месьє Філіп. Жодного православно-
го. В такій атмосфері виховувався і спадкоємець престолу. Імперат-
риця Олександра Федорівна завжди була дуже холодною до правос-
лав'я, особливо до "духівництва", вона писала: "В синоде - одни то-
лько скоты". Навіть з вищими ієрархами стосунки царського под-
ружжя носили виключно офіційний характер. Імператор украй рідко 
звертався до читання Євангелія, зате полюбляв читати світську літе-
ратуру, переважно іноземних авторів. Православ'я утискувалося, за-
лишалося пригнобленим державним "відомством", зате повна воля 
була дана всіляким сектам, окультистам, безбожникам і анархістам. 
Для цього 17.04.1905 р. імператор навіть видав указ "Об укреплении 
основ веротерпимости". Відразу виникли численні організації, това-
риства, партії, союзи, які видавали величезну кількість журналів, га-
зет, книг, у котрих пропагувалися аморальність, містицизм, лібера-
лізм, антимонархізм, антицерковність, атеїзм та революційні ідеї. Фі-
лософ Є. Трубєцкой писав про царя: "Он поставил свою власть выше 
Церкви, и в этом было и самопревозношение, и тяжкое оскорбление 
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святыни". Професор "МДА", згодом "архиепископ" Іларіон Троїцькій 
писав: "Перед початком війни (першої світової. - Авт.) Церква в Росії 
була знищена вкрай". Царя попереджали про те, що держава котиться 
в безодню, що готуються політичні змови, перевороти, йому називали 
конкретні імена, цар погоджувався і... нічого не робив, хоча дав на-
каз розстріляти у 1905 р. 300-тисячний натовп, який ніс до нього пе-
тицію. Він був фаталістом, постійно перебував у безнадії, знаходився 
під повним впливом цариці, масонів, шарлатанів, вірив у долю, вва-
жав себе знаряддям Провидіння, залишався сліпим і глухим до того, 
що всі бачили і чули. Але християнство и фаталізм несумісні. Кош-
маром для всіх совісних людей було багаторічне фаворитство найбі-
льшого улюбленця царської сім'ї Г.Є. Распутіна, якого всі "ново-
прославлені" "РПЦ", за винятком самого царя та його дружини, вва-
жали "служителем сатани". Всі відвернулися від царської сім'ї, навіть 
рідна сесгра цариці - свята" Єлізавета Федорівна, а її чоловік, "Вели-
кий князь" Сергій Олександрович, залишив посаду генерал-
губернатора Москви. "Ось головна причина того, що навколо - зрада, 
боягузтво і обман". Тому, коли цар 15 березня добровільно зрікся 
престолу і хотів втекти до Англії, але більшовики випередили його й 
арештували, то ніхто, навіть "синод" 23 березня у своїм "Зверненні до 
вірних чад РПЦ" з цього приводу не висловив жалю. 

Нащадок запорозького козака свящ. Георгій Гапон2 писав: "Ра-
зумею фарисействующее и рабски-трусливое духовенство правос-

2 Г.Гапон - видатний політичний діяч, оратор-проповідник, профспілко-
вий лідер. Мав значно більший вплив на робітників столиці, аніж усі пар-
тії, разом узяті з "РПЦ" та всіма тодішніми в Пітері "святими" й "новому-
чениками". Щиро і жертовно змагався за інтереси робітників та побудову 
народовладдя, де гармонійно були б представлені всі верстви населення. 
Визнавав збройні методи боротьби лише за крайньої потреби, був про-
тивником насилля. Організатор січневого страйку і хресної ходи робітни-
ків до царя 9 січня 1905 р. Був скинутий рішенням "синоду" зі священст-
ва. Організатор Женевської міжпартійної конференції 1905 р., яка 
об'єднала зусилля більшості політичних партій. Керівник "Всеросійсько-
го робочого сою^у" тощо. В останні місяці життя шалено очорнювався 
всіма без винятку "революційними" ЗМІ. У березні 1906 р. був підступно 
вбитий невідомими "революціонерами", адже жодна політична партія не 
могла досягнути більшого впливу на робітників, аніж заборонений 
свящ. Георгій, який навчав робітників не довіряти "інтелігенції" й верхів-
ці тих "революційних" політичних партій. 
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лавное, фимиам лести и низкопоклонства царю, чиновникам вос-
куряющее, за богатых да за знатных против трудящихся да обре-
мененных горой стоящее, православному народу русскому свет 
солнца правды и истины заслоняющее"... "Во главе же всей церк-
вч стоит царский чиновник Обер-Прокурором называется. Он же 
собственно ставит архиереев, митрополитов, что готовы всегда за 
тридесять серебренников продать благо народное, так что архие-
реи и митрополиты зависят всецело от царского чиновника, а не от 
народа. Кого прикажет Обер-Прокурор Синоду благословить, того 
Синод благословляет. Кого прикажет чиновник проклясть, того 
Синод проклинает, хотя бы проклинаемый был самый лучший 
христианин, самый лучший друг народа. Прикажет чиновник или 
кровосос-царь оболгать кого-нибудь (например, неповинно уби-
тых, израненных петербургских рабочих, что они, мол, японцами 
подкуплены, это убитые-то, израненные) - смиренно-наглые лгу-
ны митрополиты и архиереи, все члены Святейшего Синода рады 
стараться: сами лгут у престолов Божиих и везде приказывают уже 
от себя (посланием) по епархиям лгать да шпионить. А народ тем-
ный, во вред себе, верит им". 20.02.1905 р. в листі до Ніколая II 
Г. Гапон пише: "С наивной верой в тебя, как в отца народа, я мирно 
шел к тебе с детьми твоего же народа. ("Кривава неділя". - Авт.). Ты 
должен был знать, ты знал это. Неповинная кровь рабочих, их жен и 
детей-малолеток, навсегда легла между тобой, о душегубец, и русс-
ким народом. Нравственной связи у тебя с ним никогда уже быть не 
может". Могучую же реку сковать во время ее разлива никакими по-
лумерами, даже вроде Земского Собора, ты уже не в силах... Море 
крови, как нигде, прольется... Отрекись же лучше поскорей со всем 
своим домом от русского престола и отдай себя на суд русскому на-
роду. Пожалей детей своих и Российской страны, о ты, предлагатель 
мира для других народов, а для своего - кровопийца. Иначе, вся 
имеющая пролиться кровь на тебя да падет, палач, и твоих присных. 
Знай, что письмо это - оправдательный документ грядущих револю-
ционно-террористических событий в России". 

Зважаючи на той великий вплив, який мав на робітників Пітера 
священик Георгій, напрошується висновок... Не такими вже без-
божниками були ті пітерські робітники, які серед атеїстичної про-
паганди сіоністів таки довіряли більше священику. Відтак, отець 
стримував розбурхане море робітників і намагався по Божому 
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спрямувати його в благословенне й історично-традиційне для Русі 
(але не для Московщини), правильне русло демократичної сус-
пільно-політичної реформи, де не було б місця атеїзму та кривавій 
"диктатуре пролетариата". Диявол спершу виключив отця з членів 
своєї "церкви", очорнив його в сіоністській пресі й нарешті зама-
хом "революціонерів" убив його. 

"Великий Московський Собор" 1613 р. постановив: "Заповеда-
но, чтобы избранник Божий, Царь Михаил Федорович Романов 
был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответст-
венностью в своих делах перед Эдиным Небесным Царем. И кто 
же пойдет против сего соборного постановления - Царь ли, пат-
риарх ли, и всяк человек, до проклянется таковой в сем веке и в 
будущем, отлучен бо будет от Святой Троицы". Тобто, "РПЦ", за 
своїми ж "канонічними" правилами, не тільки не мае права визна-
ти "святим" Ніколая II, а мала б його проклясти за те, що він зни-
щив "освячене РПЦ Самодержав'я", порушуючи і світські закони, 
зневажив і відрікся від самого "дару помазання на царствування", 
не забезпечив його наслідування, взагалі знищив царську владу в 
Московії, запізніло замінивши її на "демократичний" лад, який 
більшовики зразу ж потоптали: "Заповедую Брату Нашему править 
делами Государственными в полном и ненарушимом единении с 
представителями народа в законодательных учреждениях на тех 
началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую 
присягу". Заповіт цей був написаний без узгодження навіть з "Бра-
том", який зразу відмежувався від Заповіту, а Московія опинилася 
в анархічному безвладді. 

Уже тяжко хворий Іоанн Кронштадтський (Іван Ільїч Сєргієв 
(1829 - 1908), відомий релігійно-суспільний діяч, церковний пись-
менник, жертовний місіонер, проповідник "Неограниченного Само-
державия", член "Святейшего правительствующего синода", хоча 
від участі в його засіданнях ухилявся; прилучений до святих "РПЦ 
За кордоном" у 1964 р.) наважився-таки визнати в 1908 р.: "Батьків-
щина страждає за гріхи царя і народу, за маловір'я і недалекогляд-
ність царя, за його потурання невір'ю і богохульству Л.Толстого. 
Якщо держава не,очиститься від кукілю, то вона спустошиться". 

Але, отче, не тільки через нерозкаяного царя, кого ти, як прис-
тало для всієї "РПЦ" та Московщини, завжди боготворив і хотів 
бачити "Необмеженим Самодержцем" ("А вы, друзья, крепко стой-

43 



те за Царя, чтите, любите его, любите святую Церковь и Отечество 
и помните, что Самодержавие - единственное условие благоденст-
вия России; не будет Самодержавия - не будет России; заберут 
власть евреи, которые сильно ненавидят нас!"), а насамперед за 
гріхи та бездуховність представників москвинської "церкви", які 
перетворили її в їх "церкву" та урядову повію, не змогли стати 
добрими пастирями для народу, бо Христос не був там Головою. 
Тому і гнило, і темніло в Московщині все завжди зі своєї царсько-
єпископської голови, аж ти сам визнав, що навіть мешканці столи-
ці "знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патаго-
нии". "Интеллигенция наша - просто глупа. Несмысленные, по-
глупевшие люди! Россия, в лице интеллигенции и части народа, 
сделалась неверною Господу, забыла все Его благодеяния, отпала 
от него, сделалась хуже всякой иноплеменной, даже языческой 
народности. Вы забыли Бога и оставили Его, и Он оставил вас 
Своим отеческим промыслом и отдал вас в руки необузданного, 
дикого произвола. Христиане, которые не веруют в Бога, которые 
с евреями действуют заодно, которым все равно, какая вера: с ев-
реями они евреи, с поляками они поляки, - те не христиане, и по-
гибнут, если не раскаются..." 

До речі, в Біблії описано також, як Богу було невгодне прохан-
ня народу про те, щоб дав їм царя, бо Царем їх мав би бути лише 
один Бог (1 Цар 8,5-7; 12,12). Хіба московська "церква" є чимось 
вищою за той грішний біблійний народ, хіба вона хоч колись була 
Божою установою? Хіба вона бажала мати собі Бога за Царя, а не 
земного царя за Бога, щоб прислуговувати і догоджувати йому, як 
ідолу, користатися його владою, лизати його блюдо та не журити-
ся? "Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не 
годиться для Божого Царства" (Лк 9,62). Але не була б то москов-
ська "церква", якби виконувала й не перекручувала Божі настано-
ви, канони Вселенської Церкви та ті, що сама собі вигадала; якби 
не обманювала, не вводила людей у спокусу та не "прилучала до 
святих" й не "висвячувала" тих, хто вводить у спокусу; якби не 
мала Господа лише за ширму свого нечестя і якби не озиралася 
разом з усіма її "прихожанами" на князьків, царьків, президентів, 
паханів, на пекельні спокуси від самого почату її злого утворення. 

А тобі, русине, Господь пояснює, як своєму учню: "Неможли-
во, щоби спокуси не прийшли, та горе тому, через кого вони при-
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йдуть" (Лк 17,1)- Горе московській "церкві" з її "владиками", "свя-
щениками", політичними покровителями та відданими їй "прихо-
жанами". Ти тепер знаєш про неправдиву москвинську "церкву" -
чи будеш далі терпіти її на своїй землі? 

Прилучення до святих означає, що Церква свідчить про близь-
кість цих людей до Бога і молиться до них, як до своїх покровите-
лів. Але вирішуй сам, русиче, чи можуть бути тобі святими покро-
вителями "страстотерпець" цар Ніколай II, його дружина та ще 
1774 "человек", "канонізованих" ""архієрейським собором РПЦ" в 
2000 р., щоб ти цілував їх "ікони", молився до них? О, "велика 
москвинська церква!" Як багато там "святих"! 

"Величаем вас,/ святии новомученицы и исповедницы Российс-
тии,/ и чтим честная страдания ваша,/ яже за Христа/ претерпели 
есте"... 

Розваж, русине, чи за Христа "претерпели" цар з царицею? Чи 
за віру православну? Яке вони взагалі мали відношення до христи-
янства, окрім того, що кінцево занедбали їм підпорядковану "церк-
ву"? Яке вони мали відношення до всього народу, який посилали 
на безглузді й загарбницькі війни, розстріляли і кинули своїми за-
конами в анархію братовбивчої війни, бездіяльно спостерігали й 
потурали захопленню влади безбожниками та сіоністами, кинули 
державу напризволяще, а самі планували виїхати за кордон? Тим 
більше, яке відношення до Русі-України мають ці "новомученицы 
и исповедницы Российстии", що їх зараз понамальовувала моск-
винська "церква" в окупованих нею руських лаврах? Та малювала 
б вже у себе в Московії. Хіба у нас немає своїх справжніх руських 
святих? Для чого це робиться? Для того щоб підмінити святість і 
правду поклонінням підступній злій силі, щоб зовсім заплутати 
нас, та позбавити спасіння й світлого майбутнього. Диявол боїться 
Русі і намагається-таки знищити її. 

Які ж аргументи були на те, щоб визнати царське подружжя 
"святим"? Перший політиканській аргумент є таким: "Иерарх РПЦ 
считает, что решение о канонизации царской семьи поможет 
сближению русской и зарубежной православних церквей" (задля 
збирання "русскою мира". - Авт.). Бо "РПЦЗ" вже давно визнала 
членів царської сімї "святими", навіть їх інославних слуг: люте-
ранки Є. Шнейдер та католика А. Трупгіа (?!)... - Якщо навіть се-
ред слуг царська сім'я надавала перевагу неправославним... Але, 
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не зважаючи на такий політичний маневр з боку "РПЦ", у 2004 р. 
"Архієрейський Собор РПЦЗ" виголосив анафему більшовицькій 
"церкві" та всій сучасній "РПЦ", як послідовниці більшовицької 
розкольницької "церкви"", хоча одна з гілок "РПЦЗ" таки обнялася 
з Москвою (далі буде. - Авт.). 

Другим "вагомим" аргументом стало те, що в діяннях "Собору" 
зазначено: "В последнем православном Российском монархе и 
членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воп-
лотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перене-
сенных Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и 
смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 
17 июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой 
веры..." - Чому ж той "Собор" не визнав тоді святими ще й 60 млн 
русинів (українців), до знищення котрих спричинилася московсь-
ко-більшовицька влада протягом XX ст.? Того ж, скинутого зі 
священства за віддану любов до народу і фактично першомучени-
ка з "новомучеників", непідкупного священика Георгія Гапона? 
Але, даруйте, коли "РПЦ" дбала про народ, а не про царьків? Коли 
шанувала непідкупність? 

Третім аргументом було те, що, "в прениях выступило около 
60 архиереев, которые со слезами на глазах говорили о необходи-
мости прославить царя-мученика и его семью. Некоторые сомнения 
высказал лишь один епископ из Западной Украины. Голосовали 
вставанием, и зал Церковных Соборов, полный стоящих архиереев, 
лучше всяких слов свидетельствовал о святости царственных страс-
тотерпцев. Решение было принято единогласно"... - О, ці більшо-
вицько-архієрейські крокодилячі сльози... О, ці "щирі" більшовиць-
ко-архієрейські ухвали на кшталт: "Радянська влада єдина у світі 
здійснює ідеали Царства Божого" (далі буде. - Авт.). "Соборні" ух-
вали протилежно міняються, лише не міняється "РПЦ" та її безбож-
ні вовки в овечих шкурах, які схвалюють ті ухвали. 

Детальніше про критику аспектів канонізації царя та його сім'ї, 
а також про содомію серед єпископату "РПЦ", а особливо, серед її 
"Священного Синода" (що не схвалюється ні Святим Письмом, ні 
канонами Вселенської Церкви) можна прочитати в книзі Г. Клімо-
ва "Красная каббала". 

От така є невтішна історія тієї "канонічної" "РПЦ" до путчу 
1917 р. Хоча невже Господь не обрав собі за святих серед простих 
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священиків, вірян і ченців "РПЦ" хоч когось (?), бо якщо "людям це 
неможливо, Богові ж усе можливо" (Мт 19,26). Та й Святий "Дух 
дише де хоче", неначе "вітер, що віє, де хоче, і ти чуєш його шум 
(голос його), але не знаєш, звідки приходить і куди прямує" (Ів 3,8). 
Тому "РПЦ" зводить ще і ще хулу на Духа Святого, коли стверджує, 
замість самого Духа Святого, що Він живе в ній, "приходить" лише 
від "канонической РПЦ", і "прямує" лише до "єдино благодатной 
РПЦ". Насправді, "РПЦ" є тюрмою для Духа Святого, що намага-
ється ув'язнити Його та наказувати Йому, де Він може дихати, а де 
ні. "РПЦ" є тюрмою для її "прихожан", яких вона обманює, залякує і 
зле навіює їм, що не можна ходити до відроджуваної Руської (Ук-
раїнської) Церкви, а треба лише вірити "РПЦ". Насправді Дух Свя-
тий "дише, де хоче". Він мусить дихати навіть серед скверни "РПЦ-
УПЦ МП", бо творить саме там чудеса, де найбільше примножуєть-
ся гріх і де гинуть обмануті неправдивими "пастирями" добрі й щирі 
віряни. Дух Святий уже в чудесний спосіб мусить рятувати вірян у 
бездуховній в'язниці "РПЦ". Також можна уявити тих окремо взя-
тих, можливо, справді сповнених віри і добрих намірів "священиків" 
та "прихожан", які, тільки через те, що перебувають під юрисдик-
цією неправдивого "МП", все ж підпирають неправду, бо "не може 
дерево зле плодів добрих родити" (Мт 7,18; Ів 3,8). 

В. Розанов пише: "Цар від Бога. Був цар - був Бог, не стало ца-
ря - не стало Бога. Перехід від церкви до повного безбожництва 
стався так легко, ніби в лазні новою водою змилися" ("Апокалип-
сис нашого времени"). 

ІСТОРІЯ МОСКОВЩИНИ ТА ї ї "ЦЕРКВИ" 
ПІСЛЯ 1917 р. 

До організованого сіоністами жовтневого путчу 1917 р. мос-
ковська "церква" сама була служкою і допомагала державі утри-
мувати в темному рабстві народ. Вона не мала ні канонічної патрі-
аршої традиції, ні соборноправності, ні справжнього богослов'я, ні 
духовності, бо вся'влада в ній належала мізерним світським кня-
зям, царям, обер-прокурорам тощо. Після відречення царя "РПЦ" 
залишилася без її годувальника, оборонця і "бога", сам на сам зі 
своєю гнилизною та занедбаним і зневаженим нею, нерідко злим 
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на неї темним стадом. Юдео-більшовики не мали потреби в "цер-
ковному" прислужництві, знали, що мало хто наважиться рішуче 
захищати самоскомпроментовану церковну установу і почали гра-
бувати й знищувати її. "РПЦ" мусила перелаштовуватися на само-
врядування, тож 21.11.1917 р. "интронизовала" (замість царя) собі 
патріархом "митрополита" московського Тіхона. Але як можливо 
за рік-два, ще й із дискредитованими "єпископами" і попами, пере-
виховати і себе, і темне, збайдужіле чи й розлючене населення, ще 
й так, щоб воно хотіло тебе захистити? 

У 1918 р. комуністи провели численні страти, розстріли, гра-
бунки; облаштували в експропрійованих монастирях перші у світі 
концтабори, виморили штучним голодом, за офіційною статисти-
кою, 1 млн людей. 25.01.1918 р., на третій день після зайняття 
червоноармійцями Києва, біля стін Києво-Печерської лаври без 
усякого суду був розстріляний "митр. Київський і Галицький Во-
лодимир (Богоявленський) ". За 20 років більшовиками було роз-
стріляно і замордовано шість "керуючих архієреїв" лише однієї 
Київської єпархії (для порівняння: за попередні 900 років христи-
янства загинуло лише три київські митрополити). У лютому 
1918 р. було розстріляно хресні ходи в Харкові, Воронежі, Тулі. 
29.07.1918 р. в річці втоплено "єп. Тобольського і Сибірського" 
Гермогена разом із делегацією віруючих, які просили про його зві-
льнення. 27.08.1918 р. замордовано "архієп. Чернігівського і Ні-
жинського" Василія. 24.12.1918 р. "єпископів" Феофана Солікам-
ського і Андроніка Пермського заморозили в ополонці. Останньо-
го перед смертю довго водили вулицями Перми з відрізаними ву-
хами та виколотими очима. У Свіяжі "єп." Амвросія замордували, 
прив'язавши до кінського хвоста. "Єп." Ісидора Самарського поса-
дили на кіл, "єп." Нікодима Бєлгородського забили залізним пру-
том, "єп. Ревельського" Платона, обливаючи водою на морозі, пе-
ретворили на крижаний стовп. У січні 1919 р. повісили на царсь-
ких вратах церкви "архієп. Воронезького" Тіхона і разом з ним за-
мучили 160 ієреїв. У Богодухові Харківської губернії монахинь 
кинули до ями і поховали живцем, у Херсонській губернії трьох 
священиків розіп'яли ("Журналист", 1990 р., № 1), архієпископа 
Сильвестра Ольшевського пошматовано в кафедральному соборі 
Омська ("Успенська вежа", № 6, 2003 р.). Лише в Харківській єпар-
хії з грудня 1918 р. по червень 1919 р. загинуло 70 священиків. 
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"Я є правдива виноградна лоза, а Отець Мій - виноградар. Вся-
ку гілку в Мене, що плоду не приносить, Він відсікає... А такі гіл-
ки збирають і кидають у вогонь..." (Ів 15,1-6). Такий присуд на-
решті виніс довготерпеливий Господь так званій "канонічній 
РПЦ", за її, у загальному підсумку, безбожну діяльність, за те, що 
не приносила належного плоду протягом майже 500 років. Через 
гріхи "РПЦ" та примітивних москвинських керманичів, мусили 
постраждати і всі занедбані та пригноблені ними народи, також і 
найсумлінніші зі священиків та щирі віряни. 

"РПЦ" намагалася боронитись. 1.02.1918 р. "патр." Тіхон від 
лиця всієї "РПЦ" анафемствує більшовиків: "...Опам'ятайтеся..., те, 
що ви чините, - це справа сатанинська, за котру ви підлягаєте по-
лум'ю геєни і страшному прокляттю нащадків... Владою, яку дано 
нам від Бога... анафемствуємо вас, якщо ви ще носите імена хрис-
тиянські. Закликаємо... вірних чад Православної Церкви не спілку-
ватися з такими нелюдами... "вилучіть злого від вас самих" 
(1 Кор 5,13)". 11-24.03.1918 р. в деяких єпархіях і в Москві в Неді-
лю Православ'я "архієреї з патріархом" Тіхоном виголосили: "Гла-
голящим хульная и ложная на святую веру нашу и Церковь восс-
тающим, убивающим священники Господни и ревнители веры 
отеческия, анафема!" 

Майже все "духівництво РПЦ" на чолі з "патріархом" Тіхоном 
було членами чорносотенних організацій ("Союз Русского наро-
да","Объединенный Русский Народ", "Российский (Белый) Двух-
главый Орел", "Южный Монархический Союз" тощо). Чорносоте-
нці були шовіністами, відстоювали самодержавство, патріаршест-
во, неподільність імперії, критикували реформи Петра І за те, що 
багато непотрібного перейняв із Заходу, не визнавали русичів і 
білорусів за окремі народи, поборювали демократичні і соціальні 
реформи, конституціоналізм, влаштовували масові виступи, вбивс-
тва опозиційних діячів. У Русі чорносотенці були досить сильні, 
спиралися на змосковщених виродків, несвідомих людей, а також 
(особливо на Волині) на промосквинське "духовенство". Найсиль-
ніші їх осередки були в Одесі (1907 р. - 22 000 чл., орган "За царя 
и родину"), у Києві* Харкові, Єлисаветграді (газ. "Глас народа"), у 
Почаївській лаврі (газети: "Волынская Земля", "Почаевский лис-
ток"). Чорносотенцями на Волині керував "архімандрит" Віталій 
Максименко. Вони виступали за поголовне виселення євреїв з Ро-
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сії у "власну державу", щоб цим відгородити народ від усіляких 
"чужорідних впливів", мали свої бойові "дружини", які влаштову-
вали єврейські погроми у Києві, Одесі, Ялті та інших містах, хоча 
офіційно заперечували свою причетність до цього, а І. Кронштадт-
ський навіть офіційно засудив єврейський погром у Кишиневі. 
Ідюді безпосередньо самі попи "РПЦ" та члени їхніх сімей влашто-
вували теракти проти керівництва національно-визвольного руху 
русинів, домагалися заборони русинам шанувати Тараса Шевченка 
та відправляти за ним панахиди, люто очорнювали та боролися з 
відродженою в Русі УАПЦ, нищили все, що звалося українським. 

Кожен білогвардійський полк мав "батюшку", який морально 
підтримував бойовий дух та був ідеологічним пропагандистом. У 
серпні 1918 р. англійці передали "патріарху" Тіхону 5 млн. рублів, 
зібраних англійським дипломатом Локартом для фінансування ру-
ської контрреволюції. Тіхон був пов'язаний із Колчаком та Денікі-
ним, із лідерами "Національного" та "Тактичного" центрів. "Єпис-
копи" і "батюшки" брали безпосередню участь в антирадянських 
"мятежах", збирали кошти і речі для білої гвардії, допомагали ор-
ганізовувати збройні угрупування, "Іісусові полки", дружини свя-
того хреста", а також самі іноді з кулеметів на дзвіницях строчили 
по червоноармійцях. У жіночих монастирях переховувалися білог-
вардійці. "Союз духовенства і мирян" послав "протоієрея" Лелюхі-
на до єпископа Кентерберійського з проханням вплинути на анг-
лійський уряд, щоб не відкликати війська з Архангельська та про-
довжувати війну проти совєтів. Наприклад, у отамана Дугова 
начальником контррозвідки був "отець" Іона. "Митрополити" та 
"єпископи" закликали зі шпальт газет на боротьбу з більшовиками. 
"Вище церковне керівництво", очолюване на півдні й сході "єпис-
копом донським і новочеркаським" Митрофаном, закликало: "Гид-
ра большевизма и после всех ударов, нанесенных ей нашими 
доблестными армиями, стоит еще с поднятой головой... Церковь 
должна поднять и крест и палицу свою против этой гидры, как 
подняла бы она все оружие свое против антихриста...". За даними 
"Вищої церковної ради", відбулося 1414 кривавих зіткнень, підго-
товлених "духівництвом", під час яких загинуло 138 комуністів. 
Председатель емігрувавшого "архієрейського сіноду РПЦ" за кор-
доном, "митрополит" Антоній Храповіцкій закликав у посланні від 
25.09.1929 р. у зв'язку з подіями на "КВЖД": "...мы от имени 
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Св. Церкви, от имени Христова молим вас, отцы, братие и сестры 
во Христе, подняться с того далёкого края нашего отечества по 
сию и даже по ту сторону китайской границы, восстать против 
врагов нашей родины, против злых безбожных и руководящих 
оными христоненавистников-иудеев, именно тех, которые стоят за 
спиной неразумных большевиков". Але гнів Божий запалав на всю 
москвинську імперію та її "церкву"... 

У листі до Молотова 1922 р. Ленін писав: "Именно теперь и 
только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах 
валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому 
должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешен-
ной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлени-
ем какого угодно сопротивления. Чем большее число представите-
лей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше". Більшовики "изъя-
ли" церковних коштовностей на суму у вісім мільярдів американ-
ських доларів (!) і, коли вже пограбували храми, про всяк випадок, 
таки створили свою червону обновленську "антицеркву" з числа 
декількох "єпископів", "ієреїв" та "прихожан" колишньої "РПЦ", 
які звикло згодилися прислуговувати, цього разу вже ГПУ і захо-
пили більшість храмів. Серед них - "митрополити" Сергій (Стра-
городський) і Олексій (Сіманський). 6.12.1922 р. "патр." Тіхон 
анафемствує також і це "Тимчасове Церковне Керівництво" обнов-
ленців, а ті скликали "собор-шабаш" у храмі Христа Спасителя, під 
час котрого назвали Леніна "Месією", Маркса - "безсмертним ве-
летнем раю". "Комуністична революція - це честь, святиня, кінце-
ва височина Руської Церкви", "радянська влада єдина у світі здійс-
нює ідеали Царства Божого" (із соборної ухвали). Вони називати-
муть і Сталіна "Великим Кормчим". 

1922 рік - це початок десятиріч смертельного етапу колишньо-
го "священства" на Архіпелаг. 38 діб чекісти даремно намагалися 
примусити арештованого "патр." Тіхона до співпраці, а червона 
преса вимагала застосувати до нього "вищу міру". "Митр." Анто-
ній Храповицький, що разом з іншими 32 "єпископами" втік до 
Сербії, закликав усіх глав православних та інославних церков і 
уряди держав засудити релігійні переслідування в радянській Мо-
сковщині. Дехто відгукнувся: 8.05.1923 р. агент Великобританії 
п. Хадсон вручив радянському уряду ультиматум з погрозою пов-
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ного розірвання відносин, ще й військового втручання в Мурман-
ську; деякі держави висловили готовність відкликати своїх пред-
ставників з Москви. 16 червня 1923 р. Тіхон звернувся до Верхов-
ного суду РРФСР з проханням звільнити його з ув'язнення, обіцяв: 
"Я окончательно отмежевываюсь, как от зарубежной, так и от 
внутренней монархическо-белогвардейской контрреволюции" і 
25.06.1923 р. більшовики були змушені звільнити його. "Червоний 
дракон поранений і розлючений" (мається на увазі пророцтво з 
Апокаліпсиса про більшовицьку владу - "червону звірину, драко-
на", та її червону "церкву", яку безбожникам таки вдасться створи-
ти: "І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповне-
ній іменами богозневажливими...п'яну від крові святих і мучени-
ків Ісусових...мати розпусти й гидоти землі" (Об 17, 3-6. -Авт.). 

На дверях свого кабінету в Донському монастирі Тіхон повісив 
табличку: "С антисоветскими предложениями не обращаться". 06-
новленці (червоноцерковники) привселюдно покаялися перед Ті-
хоном. Уже немолодому "митр." Сергію Страгородському він 
тільки й зауважив: "Ну, добре, ті - хлопчаки, а ти що ж?" "До РПЦ 
повертається єдність". Незважаючи на цькування, погрози, замахи 
на життя, Тіхон відмовився виїхати за кордон. 7.04.1925 р. він рап-
тово помер у приватній клініці. "Загальна думка - отруєний". Тоді 
ж з'явився "заповіт Тіхона", в котрому він закликав "без боязни 
погрешить против Святой веры, подчиниться Советской власти не 
за страх, а за совесть...". 

Навесні 1926 р. НКВС особливо люто тиснуло на церковні кола 
з вимогою визнати радянську владу і зняти з неї анафему. Для цьо-
го безбожники знов використали "митр." Сергія Страгородського -
поставили його за головного в "церкві", щоб прислуговував їм. 
29.07.1927 р. обнародується сумнозвісна Декларація "митр." Сергія 
і його червоного "синоду" про лояльність "Церкви" до радянської 
влади. За "новим символом віри", у Декларації "дітьми Церкви" 
називаються не ті, хто сповідує Христа, а ті, хто присягнув радян-
ському уряду - апокаліптичному червоному дракону. Незважаючи 
на репресії, багато "єпархій" та "приходов" повертали цей доку-
мент червоному "митрополиту". "І загриміло кандалами чесне, 
праведне, царствене священство під спів "Трисвятого" на Північ і 
в далеку глибинку Сибіру. У таборах ГУЛАГу було знищено не 
менше як 100 тис. священиків. Сергій заборонив згадувати на лі-
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тургіях репресованих архієреїв, оголосив опозицію контрреволю-
ційною, анафемствує її. Натомість наказав згадувати на літургіях 
радянську владу". 

2.02.1930 р. папа Пій XI закликав віруючих усього світу до мо-
литви за переслідувану "Руську Церкву" і разом з архієпископом 
Кентерберійським розпочав такі молебні. 15.12.1930 р. в інтерв'ю 
для газет "Известия" і "Беднота" Сергій і члени "синоду" так від-
повіли на це: "Мы считаем излишним и ненужным это выступле-
ние папы Римского, в котором мы, православные, совершенно не 
нуждаемся". 

Лише в Черкаській обл. в 1928-1938 рр. загинуло понад 300 
священиків. Більшовиками було зруйновано понад 100 тисяч пра-
вославних храмів, знищено понад 200 тисяч священиків, репресо-
вано мільйони православних віруючих (за даними Комісії з жертв 
репресій, очолюваної Олександром Яковлєвим). 

15.03.1930 р. самозваний "заступник патріаршого місцеблюс-
тителя митр". Сергій і його "синод" в інтерв'ю міжнародній пресі 
назвали "суцільною вигадкою і брехнею" факти жорстокості ра-
дянської влади стосовно окремих священнослужителів: "Гоніння 
на релігію в СРСР ніколи не було і немає". Червона "патріархія" 
приховувала злочинність радянського режиму і не тільки не була 
відокремленою від нього, але "годувала і зміцнювала червоного 
дракона". Перед початком Другої світової війни із 300 колишніх 
"архієреїв" на волі в СРСР залишилося чотири - "ті, хто підписав 
завіт з драконом", інші втекли за кордон або були репресовані та 
знищені. В Східній Русі на той час збереглося близько трьох від-
сотків від дореволюційної кількості храмів. 

"Соловки - це шість островів із сотнею таборів, де робочий 
день тривав з 5.00 до 20.00. До 1925 р. тут дозволяли проводити 
богослужіння в храмі монастиря, перетвореного в концтабір, лише 
монахам, які залишилися тут інструкторами. Потім на жертовни-
ках і престолах організували параші. У 1930-1931 рр. храм закри-
ли. "Забрали хрест, антимінс, Євангеліє, богослужбові книги. Не 
стало можливості вести службу за уставом. І прояснилися духовні 
очі до розумінні того, що головне - це поклоніння в дусі, що лі-
тургію можна служити і без антимінса, на спині брата, котрий сто-
їть на колінах, символізуючи собою престол. Замість вина був 
морс. А Святі Дари преосуществлялися, бо Кров Господня - це 
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кров мученицька, ісповідальна. Живі літургії в присутності сил 
ангельських, преображенний чин... Віра стала простою, як свідчен-
ня, убогою. Цариця повела до Голгофи... Колишні архієреї пройшли 
тут путь від потенційних Анн і Каіаф до просвітленого стану вибі-
лених сивиною мудрих старців, котрим відкрилося чудо солодкої 
радості в скорботах" [10 - тут і далі]. Особливо чекісти ненавиділи 
"сектантів", котрі відмовлялися від роботи, не називали своїх імен, 
їх били, морили голодом, виставляли голими на декілька діб до ко-
марів. знущалися над ними, але нічого не могли вдіяти. їх без їжі 
залишали на кам'янистих островах. "Вічна пам'ять... Також розстрі-
лювали в огорожі, виводячи партіями з церковного притвора. Шепіт 
у тиші: помирати будемо. Молитву б на вихід душі. "Не терпить 
Антихрист хреста, руки в'яже. Хрестись, браття, розумом"... 
148 замучених "сектантів" (осінь 1930 р.). Вічна пам'ять... Літо 
1929 р. На Соловки доставлено 30 "сектанток" - монахині Шамор-
динського монастиря, що біля Оптиної пустелі. Вони нічого про 
себе не відкривали і, незважаючи на погрози, лайку, побиття, кар-
цер, голод, спрагу, відмовлялися "працювати Антихристу". їх голу-
бина, ангельська лагідність схвилювала навіть начальство, яке не 
знало, куди очі дівати. Пробували зам'яти справу і обійтися без реп-
ресій. Треба було лише через лазарет визнати їх непрацездатними. 
Але "сектантки" вперто оголосили, що вони здорові, а працювати 
Антихристу не будуть. їх духівник відповів: "Поступися лукавому 
на ніготь - увесь зав'язнеш". їх поодинці відправили в різні табори. 
Невісти Христові... Вічна пам'ять ... Брянського архіпастиря пси 
роздерли на шматки. Червоноармійці відверто тішилися сценою... 
Напередодні розстрілу до табору прибуло три комсомолки в шкі-
рянках і з наганами. Безсоромні дівки з зухвалими очима чинили 
суд над архієреями руського Православ'я!... Архімандрита Іосафата 
топили в озері, в крижаній воді. Він не втопав і його добивали вес-
лами... Старця Максима прив'язали до кінського хвоста і волочили 
дорогою, поки не вмер... Соловки - це гріб, із котрого все яскравіше 
сяє дивний світ Воскресіння" (свящ. Михаїл М. - розстріляний на 
Соловках у 1929 р.) 

Декларація Сергія 1927 р. і наступні депеші від червоного ієрар-
ха "образили слух новомучеників. На мить зупинилися великі 
затворники голгофського шляху і хрест затремтів в їхніх руках. 
Але стиснули його ще міцніше і в напруженні пішли далі, облива-
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ючись кривавим потом". Там, на Соловках, були складені почерго-
во три анафеми на Червону церкву. Перша анафема дійшла до 
Сергія через три тижні. "Прочитавши її, він спалахнув, зіжмакав її, 
наказав спалити. Потім зателефонував до ГПУ, і там вирішили 
розстріляти того, хто доставив її. Попередньо допитали,, чи немає 
ще копій, чи не знає ще хтось про зміст листа. Колишнього матро-
са по-звірячому катували. Сергій злостився: анафема всім, хто не 
визнає його канонічним главою Церкви, хто не вважає Леніна но-
вим Іоанном Хрестителем, а Сталіна новим Месією! Анафема і 
тим, хто на Соловках, і тим, хто за кордоном!" Обурені зухвалістю 
червоного самозванця, мученики-старці послали йому другу, а по-
тім і третю анафеми. Надійшла вказівка перевіряти всіх, хто зали-
шав Соловки, але анафеми дійшли до адресата. Почалися масові 
страти священиків. "За найменший непослух червоній владі, чер-
воній церкві, червоному євангелію, червоній промові, червоним 
печаткам - негайний розстріл, удавка, вічне заслання". Третя ана-
фема від ієрархів РПЦ позбавила сану Сергія. Під нею підписалися 
близько 100 ув'язнених на Соловках архієреїв і пастирів РПЦ. "Що 
таке анафема, як не те, що такий мусить бути переданий дияволу, 
що такому немає більше спасіння і що він зовсім чужий для Хрис-
та" (правила Православної Церкви з тлумаченням). 

За заповітом покійного патр. Тіхона, патріаршими місцеблюс-
тителями було призначено митрополитів Кирила, Агафангела і 
Петра, "останніх законних від Бога Глав РПЦ". Антихристова вла-
да пустила чутку про їхню смерть, і вже 6 січня 1937 р. у Патріар-
шому Богоявленському соборі в Слохово поминалося ім'я нового 
"місцеблюстителя Патріаршого престолу митр". Сергія (Страго-
родського). Митрополит Петро був розстріляний за рішенням 
трійки НКВС 10.10.1937 р. у Верхньо-Уральській тюрмі після 
восьми років одиночного ув'язнення у віці 76 років; через місяць у 
Чикменті розстріляли і митр. Кирила. 

4.09.1943 р. Сталін приймає анафемствуваного "місцеблюсти-
теля" Сергія разом з "митрополитами" Олексієм і Миколаєм. 

- Какіє праблєми у церкві? - з тонкою усмішкою Маккіавеллі, 
з акцентом питає Сталін, вдивляючись каламутними очима у серце 
місцеблюстителя червоної моралі у церкві. Питання його означає: 
"Чи все зруйновано, чи ще щось можеш ти запропонувати для ос-
таточного краху церкви? Є проблеми?" 
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- У церкві адна праблєма - атсутствіє патріарха... 
Мільйони замордованих, знівечених, кров праведних - ніщо!. 

Є лише одна проблема: Сергій - ще не патріарх... 
Сталін звелів знайти в концтаборах уцілілих єпископів, які б 

згодилися бути лояльними до радянської влади. Терміново провели 
ще декілька "хіротоній" і за чотири дні організували 08.09.1943 р. 
"розбійничий собор", на котрому обрали на "патріарха РПЦ" Сергія. 
Хто брав участь у тому "соборі"? - "19-ть штрейкбрехерів і пригол-
гофських злодіїв, одягнутих у чорні ряси". 

Після "собору "Сталін знов викликає Сергія. 
- Ну, ваше Святейшества, как дєла? - смокче люльку. 
- Господі, помілуй! Надо би, - продовжує "безстрашний" вла-

дика, - свящєннікам, вишедшим із заключєнія, разрєшіть служіть в 
нашей церкві (черговий хід злодія в законі: зовні - все морально і 
гідно, а що всередині - не важливо, головне - утаїти правду). 

І от летить офіційна депеша по районах: "Колишніх з духовен-
ства випробовувати міркою сергіянства... такому-то запропонувати 
кафедру, "приход". Якщо відмовиться - відправити знов на Солов-
ки". Залишки вцілілих, незламних священиків і єпископів відмов-
лялися приносити молитви за власті сатани і повернулися з чис-
ленними їх "прихожанами" в ГУЛАГ. Це було остаточне розпи-
нання тих, хто не бажав поклонитися "закривавленому дракону". 

"Одного разу Сергію явився сам патр. Тіхон і двадцять чотири 
старці в білих одежах. Вони погрожували Сергію світлоносними 
перстами. Почалися страхіття. Молитися вже не міг, вставав серед 
ночі і тремтів. Від Іосифа Джугашвілі передалася гріховна пара-
ноя: а раптом довідаються про страшне безчестя - анафему архіє-
реїв-мучеників? Вони - перші його вороги, його жива совість, вті-
лення відкинутого ним шляху до Христа, потоптаний ним Хрест. 
Сергій, винищувач Російського Православ'я, ніс на собі печатку 
Іуди із Каріота. Він тричі задумував самогубство, але лишався жи-
вим. Демон інституціоналізму, який колись явив себе світлим ан-
гелом, уже приходив в образі велетенського чорного ефіопа з ди-
кими червоними очиськами і жмутом волосся на брудній лисині... 
Спроба поділитися з Олексієм (Сіманським) про безсонні ночі в 
холодному поту після відвідин ефіопа закінчилася нічим. Анафема 
патр. Тіхона, висловлена в дусі, потрійна анафема соловецьких 
старців, лист Антонія (Храповицького) із Сербії, колишнього то-
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вариша і вчителя, повний кривавих сліз і співчуття до нього... Сер-
гія паралізувало. Мучився по три дні, криваві проноси, не їв, лише 
чай і сухарі, втрачав сили, валявся в ліжку, просив не турбувати 
його. Проте регулярними залишалися відвідини ГПУ і таємні до-
носи-звіти. Його хотіли бачити главою - "покладістий поп". Пра-
вославну Церкву необхідно було розвалити зсередини. З цією ме-
тою "безбожних кандидатів на священиків фактично рукопоклада-
ли оперуповноважені. Вони здійснювали вибір священиків. Кан-
дидатури архієреїв обговорювалися вище, в ЦК, - Сергій просто 
підписував папірець і здійснював формальний обряд рукопокла-
дення. А "архієреї", ставленики ЦК, уже "рукопокладали" таких же 
безбожних "батюшок", як і вони самі". Від них і пішло сучасне 
пострадянське священство "РПЦ". 

Одного разу, прогулюючись подвір'ям патріаршої резиденції, 
Сергій побачив у дусі страшну картину. "За ним ішла довга, на 
декілька миль, черга чорних архієреїв... Серце Сергія здригнулося 
від раптового усвідомлення - це образ церкви, яку він створив. 
...За рік до кончини оніміли руки і він не міг підписувати страшні 
рескрипти і криваві анафеми. Але був цьому нечувано радий. 
У нього не припинялися страшні хвороби з проносами. Від служб 
у храмах відмовлявся. Нікому непотрібний, нескінченно самотній. 
З ікони Спаса, написаної Рублевським, ніби почув незбагненний 
голос великої скорботи: "Що ти зі Мною зробив? Що ти зробив із 
самим собою? ". Це був останній погляд Ісуса, звернений до апос-
тола Іуди... 

Наступник Сергія Олексій І (Сіманський) "виявив залізну волю 
до викорінення останніх виявів святості на Рус", за що одержав від 
царя Сталіна чотири ордени Трудового Червоного Прапора та ор-
ден Леніна: "Мы должны использовать авторитет Церкви, чтобы 
показать народу, что коммунизм есть истинная вера и религия, и 
воплощение всего лучшего, что было в идеалах человечества" 
("Московская патриархия", № 1, 1967 г.). 

"Трагедія радянської церкви в тому, що заключила заповіт з 
дияволом, переступивши межу, за котрою ще можливе покаяння, її 
служителі не здатні каятися самі, ще й перешкоджають покаянню 
інших. Справжні вірні їх - сини геєни, удвічі гірші за них. Настав 
час викрити страшну підміну, здійснену руками безчесних архієре-
їв Червоної церкви, Московської Патріархії, котра по-блюзнір-
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ському претендує на канонічну наступність від РПЦ, до якої вона 
має такий же стосунок, як Синедріон часів Анни і Каіафи до прав-
дивих пророків і праведників Вітхого Завіту... Червоні "батюшки" 
не просто відступили від звичаїв Отців, але переслідують і ганять 
Правдиве Духовне Православ'я. Вони повністю неканонічні, бо їх 
єпископат поставлений і затверджений безбожною владою за пов-
ного порушення правил Святих Апостолів і Отців Церкви (гріх 
самосвятства). Церковні злочинці - "патріархи" Сергій, Олексій і 
хто за ними (Пімен, Олексій II, Кіріл. - Авт.) заховують від народу 
тайну свого анафемствування собором РПЦ і порушення ними ка-
нонічного наслідування. Ніякого відношення до РПЦ вони не ма-
ють". [10] 

Неправдива "УПЦ - РПЦ" заперечує факт сергіянського розко-
лу і багаторазового анафемствування її та витоку її "благодаті" -
"митрополита" Сергія Страгородського. Але, навіть не виходячи з 
хати, можна знайти в інтернетній рубриці "РПЦЗ" багато докумен-
тальних свідчень про розкольника і єретика С. Страгородського, 
про багаторазове анафемствування його і "РПЦ" та про безблаго-
датність московського "патріархату". Ось документи, які опублі-
кував, наприклад, сайт "Русская православная церковь заграницей. 
Одесская и Запорожская епархии"... 

"В деле расточения Церкви вместе с предательством митр. Сер-
гий произвёл и тяжкую хулу на Духа Святого, которая никогда не 
простится ему... Смесив в одно в таинстве Евхаристии вопреки 
слову Божию "верных с неверными" (2 Кор 6,14-18), Святую Цер-
ковь и борющих на смерть врагов ея, митрополит этим своим бо-
гохульством нарушает молитвенный смысл великого таинства и 
разрушает его благодатное значение для вечного спасения душ 
православно верующих. Отсюда и богослужение становится не 
просто безблагодатным, по безблагодатности священнодействую-
щего, но оно делается мерзостью в очах Божиих, а потому и совер-
шающий и участвующий в нём подлежит сугубому осуждению. 
Являясь во всей своей деятельности еретиком антицерковником, 
как превращающий Святую Православную Церковь из дома бла-
годатного спасения верующих в безблагодатную плотскую орга-
низацию, лишённую духа жизни, митр. Сергий в то же время через 
своё сознательное отречение от истины и в своей безумной измене 
Христу является открытым отступником от Бога Истины. И он без 
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внешнего формального суда Церкви (которого невозможно над 
ним произвести) "есть самоосуждён" (Тит 3,10-11); он перестал 
быть тем, чем он был - "служителем истины" по слову: "Да будет 
двор его пуст: и епископство его да приимет ин" (Деян 1,20). Ряд 
увещаний архипастырей, богомудрых отцев и православных му-
жей Церкви в течение многих лет не принесли пользы, не привели 
митр. Сергия к сознанию содеянного им греха и не возбудили в его 
сердце раскаяния. "А потому мы по благодати, данной нам от Гос-
пода нашего Иисуса Христа, "силою Господа нашего Иисуса Хри-
ста" (1 Кор 5,4) объявляем бывшего митрополита Сергия лишён-
ным молитвенного общения с нами и всеми верными Христу и Его 
Святой Православной Церкви и предаём его Божиему суду: "Мне 
отмщение, Аз воздам, глаголет Господь" (Евр 19,30). Настоящее 
деяние, в дополнение к ранее сделанным нами в 1927-1928 гг. за-
явлениям, мы совершаем в строгом сознании нашего архипастырс-
кого долга перед нашей паствой, всеми верными чадами Церкви 
Православной, стоя в послушании Церкви Христовой, в должном 
подчинении правилам Вселенских Соборов и Собора Российской 
Церкви 1917-1918 г., возглавляемой ныне Патриаршим Местоблюс-
тителем Петром, митрополитом Крутицким, и его заместителем 
Серафимом, архиепископом Угличским. "Не бойся, малое стадо! 
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство!" (Лк 12,32). Смирен-
ный епископ Виктор Островидов (був в'язнем на Соловках, помер 
1934 р. на засланні в Комі, "канонізований до святих" в 1981 р. 
"Собором РПЦЗ". - Авт.) (1928(7). Акты Святейшего патриарха 
Тіхона, с. 634)". 

Тут же читаемо ще таке: "Московская патриархия, бывшая во 
времена гонений на стороне богоборческого режима и принимав-
шая активное участие в преследованиях исповедников, ныне, не 
покаявшись в соделанном, а приспосабливаясь к новым условиям, 
пытается присвоить себе подвиг новомучеников и исповедников. 
С этой целью, к примеру, этой структурой 1 июля 1997 г. была 
вскрыта могила новосвященноисповедника Виктора (Островидова) 
и обретены его честные мощи, оказавшиеся нетленными. Ныне эти 
похищенные у Церкви мощи, источающие благоухание и обильно 
подающие чудесные исцеления, хранятся в патриархийном Свято-
Троицком монастыре г. Вятки. Ввиду явного свидетельства свято-
сти епископа Виктора, Московская патриархия намеревается про-
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славить его в лике "своих" святых. Поистине к этим современным 
фарисеям и лицемерам обращены слова Спасителя: "Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 
фобам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны кос-
те"'" мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь 
людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы 
пророкам, и украшаете памятники праведников, и говорите: "Если 
бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в 
пролитии крови пророков". Таким образом вы сами против себя 
свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. 
Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! 
как убежите вы от осуждения в геенну?" (Мт 23,27-33)". 

З сайтів "РПЦЗ" дізнаємося, що в 1970 р. "Архієрейський Собор 
РПЦЗ" оголосив анафему В. И. Ленину, а 1983 р. - прихильникам 
екуменізму. В липні 2006 р. "архієпископ" Антоній (Орлов) та "єпис-
копи" Віктор (Півоваров), Стефан (Бабаев) та Дамаскін Балабанов 
провели Собор в Мансонвіллі і соборно ухвалили, що "таїнства Мос-
ковської патріархії є безблагодатні, а РПЦЗ є єдиною благодатною 
Помісною Російською Православною Церквою" (Итоги Архиерейс-
кого Собора Русской православной церкви Заграницей 2006 г.). 

"Новомученики та сповідники російські" визначили сергіянст-
во як порушення догматичного вчення про Святу Церкву. "Свя-
щенномученик Миколай, архієпископ Володимирський"", так роз-
крив догматичне викривлення "митрополитом" Сергієм 9-го члена 
Символу Віри: "Проти апостольства Церкви він згрішив введенням 
у Церкву мирських начал і земних принципів, проти святості -
огуду подвигу сповідництва, проти соборності - одноосібне 
управління Церквою". 

Майже те ж саме говорив "священномученик Димитрій архіє-
пископ Гдовський": "Митрополит Сергій ... згрішив не тільки су-
проти канонічного устрою Церкви, але і догматично, звівши огуду 
на святість подвигів її сповідників підозрою в нечистоті їх христи-
янських переконань, змішаних начебто з політикою, соборність -
своїм та синодським насиллям, апостольство - підлеглістю Церкви 
мирським порядкам". 

Православний правозахисник, політв'язень Борис Талантов у 
1967 р. написав статтю "Сергиевщина или приспособленчество к 
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атеизму (Иродова закваска)". Він доводить, що "Декларація" 
1927 р. € не вимушеним документом, а що "це звернення і вся нас-
тупна діяльність митр. Сергія були зрадою Церкви. Коріння тяжкої 
церковної кризи, яка зараз виявилася, були закладені саме Патріар-
хом Сергієм. Своєю брехнею і пристосуванством митрополит Сер-
гій не спас нікого, окрім себе". 

"Архієрейський собор РПЦ" 1990 р. у своїм "Воззвании" зая-
вив, що "Церква" не вважає себе зв'язаною Декларацією "митро-
полита" Сергія, але водночас підкреслив, що "Декларация не со-
держит ничего такого, что было бы противно Слову Божию, содер-
жало бы ересь, и таким образом, давало бы повод к отходу от при-
нявшего её органа церковного управления". 

Так і є: як може більшовицько-сергіянське дітище - "РПЦ" по-
бачити щось негідне в своїх рідних батьках: татусеві - комуністич-
но-антихристовому, юдео-більшовицькому режимі та матінці -
його розпусній "сергіянській церкві"? Як може дітище не бути 
схожим на них, точною копією їх? Навіть заправляють зараз у 
"РПЦ" та в її філіалі в Русі - "УПЦ МП", "висвячують" і "вихову-
ють" собі подібних ті ж саме безбожні "єпископи" та попи, "висвя-
чені" комуністичною владою в СРСР. У них на чолі є родова пляма 
з числом 666, яке приречене спадково носити все "духівництво" 
"РПЦ МП", а також фанатично віддані їм їх "прихожане" - "сини 
геєни, удвічі гірші" за них (Мт 23,15). 

"Патріарх РПЦ Олексій II" лицемірно сказав, що Декларація 
Сергія "пішла в минуле", і що "ми не керуємося нею" (ЖМП, 1991, 
№ 10). Але, без покаяння усієї "РПЦ", Декларація не пішла в ми-
нуле. Не пішло в минуле і число 666, яке проглядає на пласкому 
шовіністично-виродковому чолі "РПЦ-УПЦ МП", а також у замов-
чуванні й очорненні нею правди, у її беззаконні й неканонічності; 
у пекельних очах, у хапужних захланних руках, лукавих думках, 
брехливих словах, байдужості, у хижих рисах та усмішках, захова-
них під бородами, у розпусно-збоченій пристрасності, у мамоні та 
в роз'єднуючих руйнівних діях її адептів. 

Тепер нерозкаяна "РПЦ" уже керується недавно прийнятими 
"Основами социальной концепции РПЦ МП". "РПЦЗ" в своїх дру-
кованих і відеоматеріалах стверджує, що ті "Основи" є виявом сер-
гіянства, де проголошується принцип "ненадання переваги Церк-
вою для будь-якого державного устрою, що означає: 
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1) готовність Московської патріархії визнати боговстановле-
ним усякий державний устрій, не розрізняючи меж між монархією, 
яка офіційно декларує домінантну роль у державі однієї чи декіль-
кох релігійних традицій, і світською республікою, котра не вважає 
Бога витоком влади та має юридичне наслідування від комуністи-
чного устрою; 

2) небажання офіційно осудити радянсько-комуністичний лад, 
ворожий до всякої релігії і тому антихристовий, як це зробила 
РПЦЗу 1921 р.". 

У 2004 р. "Архієрейський Собор РПЦЗ за головування Блажен-
нішого митрополита Віталія (Устінова), першоієрарха РПЦЗ" 
(18.03.1910 - 25.09.2006) виголосив анафему сергіянству: "Утвер-
ждающим антихристианскую ересь сергианскую; учащим, что, 
якобы, союзом с врагами Христа спасается Церковь Христова, и 
подвиг мученичества и исповедничества отвергающим, и на иуди-
ном основании лжецерковь устрояющим, и ради этого дозволяю-
щим нарушать и искажать учение, каноны и нравственные законы 
христианские; заповедающим христианам поклоняться богобор-
ческой власти, будто бы Богом данной, и служить ей не за страх, а 
за совесть, благословляя все её беззакония; оправдывающим гоне-
ния на Истинную Церковь Христову от богоборцев, думая тем са-
мым служить Богу, - как и совершали на деле продолжатели ереси 
обновленческой митрополит Сергий (Страгородский) и все его 
последователи (тобто сучасна "РПЦ-УПЦ". - Авт.): АНАФЕМА! " 

Багаторічний "Першоієрарх РПЦЗ" (з 1985 р.), який усе життя 
намагався служити Церкві, а з них понад 50 років в "архієрейсько-
му сані, Блаженніший митрополит Віталій" бачив, як підступно 
намагається безбожна Москва підім'яти під себе вже і "РПЦЗ", 
відчував велику небезпеку для православ'я, назвав тих, хто за його 
спиною змовлявся з Москвою "зібранням безвідповідальних". Не 
хто-небудь, а саме умудрений життям "Першоієрарх РПЦЗ", кот-
рий ще й відчував закінчення свого земного шляху, а відтак і особ-
ливу свою відповідальність перед Богом за доручене йому, за про-
жите й незроблене, 94-річний поважний старець із "архієрейським 
Собором РПЦЗ" таки анафемствував усю "РПЦ МП" - від її зас-
новника, так званого "патріарха" Сергія і до нинішніх та усіх нас-
тупних її "єпископів та попів - наслідувачів сатанинсько-біль-
шовицької "благодаті"! "Пам'ятайте наставників ваших, які пропо-
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відували вам слово Боже, і, дивлячись на кончину життя їхнього, 
наслідуйте віру їхню" (Євр 13,7)! 

У ті останні роки життя "митрополита" Віталія деякі молоді й 
нетерпеливі його одноконфесійці, спокушені сергіянсько-ФСБеш-
ними емісарами об'єднатися з "РПЦ МП", разом нападали на рези-
денцію і намагалися вигнати "митрополита", підроблювали доку-
менти, скликали неканонічні собори, чинили розколи, а його очор-
нювали та безпідставно назвали розкольником і психічно хворим 
(щоб спростувати це, він мусив пройти мед обстеження), а тепер 
вони з особливим благоговінням лицемірно поминають усопшого 
(це ж неканонічно - поминати "розкольника"! - Авт.)... Тепер во-
ни, разом з "РПЦ", називають "розкольницькими" та "неканоніч-
ними" ті гілки "РПЦЗ", які у 2007 р. відмовились "увійти в кано-
нічне спілкування" з "РПЦ МП", ще й вимушені були анафемству-
вати "РПЦ МП", що так небезпечно, нав'язливо й підступно акти-
візувалася стосовно "РПЦЗ". Нове закордонне сергіянське дітище 
світової блудниці на червоній звірині заявляє, що тепер тільки їх 
відхилення від "РПЦЗ" під московський "дах" є "канонічною 
РПЦЗ". Очолив те дітище хохол-виродок Ілларіон Капрал (канаді-
єць, за походженням з Волині) і тепер кидає своїми заявами в не-
залежне православ'я в Русі. Виродок - це той, хто, відцурався сво-
го Богом даного рідного, вироджує, знищує, робить безглуздим, без-
плідним і марним життя всього свого попереднього родоводу. Безду-
ховне виродження супроводжується і фізичним. Бог відтинає таку 
гілку родоводу. Об'єднавшись із "РПЦ МП", Ілларіон вироджує тепер 
і "РПЦЗ", бо природа всякого виродка - вироджувати все, до чого б 
не доторкнувся. Таке стається за законами духовного світу, і на цьому 
варто наголосити також у зв'язку з діяльністю "РПЦ МП", котра не-
змінно вироджує православ'я, здійснюючи це все більше у всесвіт-
ньому масштабі, починаючи від виродка з православ'я "митрополита" 
Сергія Страгородського і закінчуючи сучасними керівниками "РПЦ", 
які нині знов готують VIII Вселенський Собор, домагаючись все 
більшого впливу серед православного світу. 

"Хто народиться чистим від нечистого?" (Іов 14,5). Дійсно, як 
може народитися православ'я від хулителя православ'я та хулите-
ля Святого Духа Сергія? 

"Бо злочином одного... в ньому всі згрішили" (Рим 5,12-15). 
Дійсно, навмисним, обдуманим, закам'янілим злочином проти Духа 
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Святого та Святої Соборної і Апостольської Церкви, в Сергієві та 
більшовиках, що утворили червону "церкву", згрішили і всі так зва-
ні "єпископи" та "священики" "РПЦ-УПЦ". Вони спадкоємно від 
Сергія та більшовиків приймають у себе злого духа через рукопок-
ла, ння та присягу на вірність сергіянству і зростаються з ним. Во-
ни нездатні до каяття, зате швидкі на всяку підміну, неправду і зло-
чин. Як від зараженого джерела може витікати лише заражена вода, 
тдк і з отруйного зрадника-підмінника православ'я Сергія та біль-
шовиків може витікати лише отруйне псевдоправослав'я. 

Отже, значна частина навіть колишньої "царської", далекої від 
церковного ідеалу і за суттю неканонічної "РПЦЗакордоном", 
"підмонархічно-шовіністичного" дореволюційного напрямку досі 
не визнає канонічною і викриває "РПЦ МП" сергіянського розколу 
"підбільшовицько-шовіністичного" напрямку, як тільки може цу-
рається, відмежовується і шарахається від тієї, як від пекла, кидає 
в неї анафемами, щоб та навіть не наближалася. 

Зробимо короткий підсумок про сергіянський розкол. Після 
вбивства "патріарха" Тіхона, за церковними канонами (законами), 
посаду патріарха повинен був обійняти один із призначених ним 
ще за життя місцеблюстителів або інший кандидат, але за собор-
ного обрання його на таку посаду всією "РПЦ". Проте більшовики 
своєю світською безбожною владою поставили на посаду патріар-
шого місцеблюстителя (ще й за життя законних місцеблюстите-
лів), а потім обрали і "патріархом" одного з колишніх "митрополи-
тів РПЦ", віровідступника - "митрополита" Сергія Страгородсько-
го, який служив уже не Богу, а безбожній владі. Новостворену 
червону секту відмовилася визнати стара "РПЦ". Таким чином, 
Сергій з більшовиками спричинилися до другого розколу в "РПЦ" 
(перша спроба "обновленського" єресе-розколу була здійснена ни-
ми в 1922 р. - Див. вище). Тому вся сучасна "РПЦ", за канонами 
Вселенської Православної Церкви, є безблагодатним розколом на 
чолі з її основоположником - двічі розкольником, ще й єретиком, 
ще й багаторазово анафемствуваним соловецькими мучениками і 
"РПЦЗ", прислужником і ставлеником безбожних більшовиків, 
шкурним боягузом і віровідступником, так званим "патріархом" 
Сергієм Страгородським. Навіть законна правонастутшиця моск-
винської (Тіхонівської) "церкви", яка збереглася за кордоном, ана-
фемствувала всю теперішню "РПЦ МП", а її "таїнства" визнала 
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безблагодатними. Найбільшим гріхом проти єдності тіла Христового 
вважаються єресі та розколи. Церковні канони за це карають анафем-
ствуванням, наказують не визнавати звершених розкольниками та 
єретиками "таїнств" ("хрещення" тощо. Вас. Вел. 1; Лаод. 33; 
Карф. 10,11,104; 2-й Вс.С. 1; Апост. 45,65 і ще десятки осуджуючих 
церковних канонів, також: "Обрання (в єпископи, на патріарха тощо. 
- Авт.), зроблене світськими начальниками, є недійсне" - Апост. ЗО, 
7-й Вс.С. 3). 

Як же цього разу більшовицьке "митрополит-бюро" добилося 
"канонічного" визнання, коли весь світ був добре поінформований 
про нищення християнства у СРСР та про злочинну співпрацю 
сергіянців з богоборчою тоталітарною владою? По це волали на 
весь світ мільйони емігрантів та представників знищених в СРСР 
УАПЦ, "РПЦ(З)", УГКЦ, а також репресованої "победителями" та 
підміненої Православної Церкви в Польщі та інших помісних Цер-
ков. Розглянемо документальні джерела... [17] 

Упродовж 1943-1945 рр. "РПЦ" "провела значну роботу з від-
новлення міжнародних зв'язків". Східні Церкви завжди відчували 
відсутність коштів, і царський уряд традиційно підтримував їх аж 
до путчу 1917 р. Питання грошових субсидій посідало важливе 
місце у діяльності "Ради у справах РПЦ" і присутнє у більшості 
звітних документів, що надсилалися верховному керівництву. В 
1944 р. Рада отримала 100 гис. карбованців на придбання цінних 
подарунків вищому "духовенству". Аналогічну суму, за статтею на 
"інші витрати", Г. Карпов просив передбачити на наступний рік. 

На "Помісному соборі" в 1945 р., який обрав "Патріархом 
РПЦ" Алексія, були присутні патріархи: Олександрійський Хрис-
тофор, Антіохійський Александр III, католикос Грузії Каліс'трат, 
архієпископи від Константинопольського патріархату та Єруса-
лимської, Сербської, Румунської церков. Розглядали питання як 
"знайти форми встановлення близького контакту і взаєморозуміння 
з питань зв'язку і допомоги з боку Російської православної церкви 
православним церквам на Сході". Цей "собор" та всі наступні дії 
сергіянців та І. Джугашвілі були спрямовані на те, щоб надати чер-
воній агентурній векті "канонічного" визнання, всесоюзного масш-
табу і міжнародного авторитету, використати Православ'я для 
згуртування держав поствізантійського простору під владою Мос-
кви як "Третього Риму" і прихилити до СРСР мільйони вірян за 
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кордоном. "РГТЦ" пропагувала за кордоном радянський соціалізм, 
займалася агентурною і шпіонською діяльністю, в СРСР вистежу-
вала "инакомислящих". Іноземних гостей на "соборі" пригощали 
ікрою, кавказькими винами і коньяками, що видалося їм у голодні 
й руїнні роки "манною небесною". Представників східних правос-
лавних Церков Сталін підкупив доларовими "винагородами" і 
щедрими "подарунками", церковним одягом (десятки облачень) та 
церковними речами з прикрасами із золота й коштовного каміння. 

Після "собору" в травні 1945 р. "патріарх"" Алексій вирушив на 
Близький Схід і "залишився задоволеним" від зустрічей із східними 
патріархами. "Вселенський патріарх Максим довго не хотів йти на 
змову, але, коли йому "подарили" ще й 50 тисяч доларів, то він виз-
нав "червону секту". [3] В інтерв'ю за кордоном Алексій розповів 
про взаєморозуміння між патріархами, "свободу релігії в СРСР" та 
свою "незалежність від кремлівського керівництва". На заході такі 
маневри "РПЦ" розглядалися як "намір православних створити 
централізовану організацію на зразок католицької Церкви". 

У листопаді-грудні 1946 р. "митрополит" Григорій (Чудков) 
знову відвідав Сирію, Ліван, Єгипет. "Його зустрічі підкріплюва-
лися значними сумами валюти місцевим ієрархам. У відповідь він 
отримав запевнення, що "очолювані ними патріархати і церкви 
завжди будуть підтримувати Московський Патріархат у міжнарод-
них церковних питаннях". "Східні Церкви завжди відчували від-
сутність коштів".... Тому на початку 1946 р. Г. Карпов запропону-
вав Й. Сталіну "з метою зміцнення встановлених зв'язків..., а та-
кож в інтересах майбутніх планів" надати значну матеріальну "до-
помогу" східним патріархатам, для цього виділити кошти з дер-
жавного бюджету і безоплатно передати "патріарху" Алексію. 
Останній вважав доцільним фінансово підтримати патріархів Кон-
стантинопольського Максима, Єрусалимського Тимофія, Антіо-
хійського Олександра, надавши їм відповідно 50 тисяч, 40 тисяч і 
25 тисяч доларів США. Відповідне рішення про виділення з дер-
жавного бюджету 195 тисяч доларів США прийняла Рада міністрів 
того ж року (на той час це були шалені гроші. - Авт.). У вересне-
вому номері 1946 р. "Журналу Московської Патріархії" з'явилася 
стаття "про незвичайне пожвавлення в лоні Православної Вселен-
ської Кафолічної Церкви, під фактичним керівництвом Російсько-
го Православ'я: "Москва- третій Рим, а четвертому не бувати..." 
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24 грудня 1946 р. "патріарх" Алексій скерував Г. Карпову лис-
та, в якому звертав увагу на необхідність розпочати ремонт храмів 
для передачі їх Єрусалимському, Антіохійському й Олександрій-
ському патріархатам та про необхідність фінансування утримання 
"як наших церков, так і на допомогу самим Патріархам в їхніх 
церковних потребах" з метою зміцнення впливу "РПЦ" і тісних 
взаємовідносин зі східними ієрархами. 

Москва готувала "VIII Вселенський собор", на котрому перео-
брали б на вселенського патріарха "патріарха" московського. Але 
"богословсько-освітянський" рівень безбожних чекістів - "єписко-
пів" сергіянської "РПЦ" був настільки примітивним, що їх страш-
но було б навіть виставити перед делегатами запланованого "собо-
ру": "Непоправної шкоди зазнали богословська наука і система 
духовної освіти загалом, що відобразилося на кадровому забезпе-
ченні єпархій (набрані з чекістів "попи", "висвячені" чекістами-
"архієреями". - Авт.) і на богословському рівні самого єпископа-
ту". Також інші проблеми відтермінували скликання "собору". 

Московська ідея "третього Риму"" викликала рішучу протидію 
США та європейських країн. Разом з холодною війною розпочала-
ся війна в ЗМІ. В офіційному друкованому органі Елладської пра-
вославної церкви "Екклексіа" 1.09.1947 р. була надрукована стаття 
митрополита Хризостома "Дві головні небезпеки" про те, що воро-
гами Церкви є не лише "папізм і західна католицька церква, але й 
слов'янські православні церкви, які перебувають під комуністич-
ним режимом". Мався на увазі "європейський блок православних 
церков", який створювала Москва. 

Також і Ватикан використав усі можливості, щоб переконати 
східних патріархів у непередбачуваних наслідках звеличення 
"МП" і запропонував створити Раду східних патріархів для спів-
праці з католицькою Церквою, внаслідок чого вселенський пат-
ріарх Афінагор І (1948-1972) і папа Павло VI (1963-1978) в 1965 р. 
підписали спільну декларацію про зняття взаємних анафем право-
славної та католицької Церков 1054 р. 

Англіканська церква теж не залишилася осторонь від змагань 
за першість впливу в християнському світі і створила-таки в тому 
ж 1948 р. Комітет Всесвітньої ради церков (ВРЦ), який отримав у 
своє розпорядження 250 тис. фунтів стерлінгів від Джона Рокфел-
лера і мав отримати ще 3-4 млн. доларів (з доповіді Г. Карпова). 
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Головою міжнародної комісії ВРЦ обрали американського політи-
ка Дж. Фостера Далласа. ВРЦ створювалася для домінування в ній 
думки протестантів та залаштункових сил. 

Відверті претензії "РПЦ" на першість в православ'ї таки зане-
покоїли східних патріархів і вони, під різними приводами, відмо-
вилися їхати до Москви на "Вселенський собор". Навіть "грошові 
субсидії" могли вирішити питання лише з кількома східними пат-
ріархами. Тож ніхто з них не приїхав особисто і на святкування в 
1948 р. 500-ліття автокефалії "РПЦ", хоча дехто з них послав тоді 
до Москви своїх представників. Опозиційною залишилася лише 
Кіпрська церква. Делегації Константинопольської та Елладської 
церков отримали повноваження лише на урочисті заходи й участі у 
засіданнях не брали. 

Великим прибічником сергіянської "РПЦ" був Вселенський 
патріарх Максим V (20 лютого 1946 - 18 жовтня 1948). Читаємо 
про нього в Енциклопедії online: "Патріарх Максим V був відомий 
лівими позиціями і його близькими зв'язками з Московським пат-
ріархатом. Офіційно він пішов у відставку в 1948 р. через погане 
здоров'я. Неофіційно він був змушений піти у відставку через 
примус західних влад, які не схвалювали його зв'язків із радянсь-
ко-керованим московським патріархом" (тобто обіймання посади 
Вселенського патріарха тепер цілком залежить від "західних влад". 
-Авт.) 

Ось так і було визнано тоталітарну секту, яка досі наслідує за 
своєю структурою керування сталінське політбюро і нічого спіль-
ного не має зі справжнім Православ'ям. 

Отже, і в Америці, і в Європі, і на Сході дуже добре знали і про 
геноцид українців, загарбницьку агресію й репресії проти багатьох 
народів та їх церков у СРСР, і про створення більшовицької "церк-
ви-матері розпусти та гидоти землі". Про це волали не своїм голо-
сом мільйони емігрантів, які тікали від більшовиків, часто через 
Туреччину, звертаючись там за допомогою безпосередньо до Все-
ленського патріарха. Зокрема понад сто єпископів УАПЦ, УГКЦ, 
"РПЦЗ" волали про це, звертаючись куди тільки й до кого тільки за 
будь-якою допомогою для опікування своїми вірянами, щоб впо-
рядкувати церковне життя в діаспорі. Всі вони благали тиснути на 
СРСР і поставити безбожників з їх "церквою" на своє місце. 
2.02.1930 р. Папа Пій XI закликав віруючих усього світу до молит-
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ви за переслідувану Руську Церкву. За кордоном постійно на весь 
світ тривало викриття злочинності радянської влади та її "церкви". 
Наприклад, у 1946 р. Конгрегація священної канцелярії, очолюва-
на Пієм XII, опублікувала декрет зі засудженням комуністичної 
ідеології як ідеології тоталітаризму. Також була видана енцикліка 
з протестом проти переслідувань УГКЦ у СРСР. До речі, Пій XII 
урятував багатьох русів, які воювали проти більшовиків, від при-
мусової репатріації до Радянського Союзу. 

А православні патріархи та їхні посланці наввипередки, без 
усяких застережень, кинулися до Москви у 1945 р., коли та пома-
нила їх "допомогою". Так вони зразу полюбили ту комуністично-
сергіянську Москву, що ледь не обрали сергіянця вселенським 
патріархом... Хіба не через більшовицьке винищення Церкви все-
ленська патріархія в 1924 р. надала автокефалію Православній 
Церкві в Польщі? А потім у 1948 р. та патріархія вже спокійно 
спостерігала, як "победители" примусили Польщу зректися тієї 
автокефалії, а натомість прийняти її вже від "РПЦ" разом із аген-
турним керівництвом... Хіба не знала вселенська патріархія про 
нахабне антиканонічне втручання Сергія Страгородського в спра-
ви помісних церков, коли, наприклад, 28.03.1942 р. він надіслав 
"Пасхальне привітання до пастви в областях України", у якому по-
наклепницькому "за змову єпископа Полікарпа з фашистами" 
"позбавив" його сану і чернецтва(?!)... Тобто втрутився в справи 
зовсім не підвладної йому Православної Автокефальної Церкви в 
Польщі й саме так будь-коли міг "позбавити сану" ще й самого 
Вселенського патріарха... Хіба не знала та патріархія і про криваві 
злочини безбожників у Русі 1939 р.? Хіба не бачила знищення в 
1946 р. УГКЦ, чи, може, греко-католики не є християнами та лю-
дьми? Східні патріархи нічого не бачили, що їм лізло в очі, та не 
чули, що волало не своїм голосом у самісінькі їхні вуха, не трима-
ли в руках і не читали безліч усіляких звернень від скривджених 
православних, свідків страшного більшовицького глуму... Що ж 
примусило східних патріархів зневажити разом із сергіянцями 
кров десятків мільйонів християн-мучеників, закатованого, заму-
ченого і розстріляного цвіту людства, його розуму, віри та совісті? 
Чому солодке шепотіння Москви заступило східним патріархам 
увесь світ та самого Господа Людинолюбця? Що дало підстави 
патріархам поставити за ніщо зокрема чотири геноцидні голодо-
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мори, які Московщина вчинила над русами? Невже за всю історію 
людства десь гинуло більше людей, аніж тоді було вбито, закато-
вано й замучено голодом і репресіями в Русі - близько 18 мільйо-
нів?!.. 

Відповідь одна - східним патріархам, особливо Вселенському, 
заступили увесь світ і Господа з Його правдою москвинські хабарі 
у вигляді "грошових субсидій", "цінних подарунків", доларових 
"винагород" і "щедрих подарунків", церковних облачень та "цер-
ковних речей з прикрасами із золота й коштовного каміння", "ікри, 
кавказьких вин і коньяків", коштів, за статтею на "інші витрати", 
"значних сум валюти місцевим ієрархам", "матеріальної допомоги 
східним патріархатам", 50 тисяч, 40 тисяч, 25 тисяч, 195 тисяч до-
ларів США і т.д... Опозиційною безбожникам залишилася лише 
Кіпрська Церква, та бунтувала ще Елладська Церква. "Східні цер-
кви завжди відчували відсутність коштів" і "царський уряд тради-
ційно підтримував їх", і дуже "традиційно" хотілося їм тієї "тради-
ційної підтримки" з Московщини, хоч би й з рук диявола. 

Чи були ті східні патріархи такими голодними, як Христос, ко-
ли постив у пустелі 40 днів і 40 ночей, коли диявол спокушував 
Його: скажи, щоб каміння це хлібами стало? Христос відповів: 
"Написано: не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, 
що виходить з уст Божих... відійди від Мене, сатано, бо написано: 
Господу Богу твоєму поклоняйся і Йому Єдиному служи. Тоді за-
лишив Його диявол, і ось ангели приступили і служили Йому" 
(Мт 4,1-11). Можливо, східні патріархи переживали за Церкву, що 
вона загине без "значних субсидій" з Московщини? Але Господь 
сказав: "...Я збудую Церкву Мою, і врата пекла не здолають її" 
(Мт 16,18). Може, патріархи питали один в одного: хіба це хабар, 
коли дається відкрито, як "матеріальна допомога", ще й не комусь 
одному, а всім нам - комусь більше, а комусь менше, це ж було 
традицією, а тут ще й така особлива щедрість... Хіба може бути 
злочин груповим? І просить Москва-переможниця лише про ніщо 
- поклонитися їй та її "канонічній церкві" - ну і поклонилися... А 
ще просить визнати її патріарха вселенським... Ну то й що? Сам 
Вселенський патріарх не заперечує поступитися посадою. Це ж 
звичайна посада. Яка різниця між Москвою та Стамбулом? Та 
давно вже ніякої... Москва-переможниця з її "подарунками" та 
обіцянками виглядає навіть значно привабливіше... 
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Східні патріархи здавна, а особливо з часів Петра І, "находились 
в значительной мере на содержани московского правительства", 
були, як, наприклад, патріарх Єрусалимський Досіфей (за Петра І), 
постійними політичними агентами й інформаторами московського 
уряду. На це все Господь говорить нерозкаяним східним патріархам: 
"Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою зана-
пастить?" (Мт 16,26). "Хто не зі Мною, той проти Мене... Поріддя 
єхиднове, як можете добре говорити, злими будучи?" (Мт 12,30-37). 
Страшні факти байдужості, запобігання перед злом і поклоніння 
йому, неправдивості й продажної симонії, цілком світського безду-
ховного політиканства та компромісів з дияволом, які виявляються 
серед патріархів, - усе це ще і ще раз свідчить перед народами, зок-
рема русами, про богодухновенність правдивого Християнського 
Націоналізму, який навчає, що нації повинні мати свої національні 
християнські незалежні Церкви. І ніякі патріархи, ніяка удавано-
справедлива "Вселенська Кафолична Церква" не буде ближче до ру-
синів у їх біді за щирою турботою, уболіванням і всебічним піклу-
ванням за них, аніж їх національна автокефальна РПЦ КП (автокефа-
л ь н а - з грецької мови: "сам с^бі голова", тобто незалежна. -Авт.) 

Невже патріархам немає в чому покаятися перед найчисельні-
шим православним народом Русі? Ті патріархи вважають, що Русь-
У країна не має своєї "канонічної" церкви. Та й навіщо вона їй? На-
віть її уряду це не треба. Нехай там заправляє Московщина всюди, 
з нею завжди можна порозумітися компромісом. Наприклад, добре 
було б поділити між собою православних у Русі... 

З благословення московської "церкви" вже стільки всього на-
писано про хиби вселенських патріархів... Наприклад, про те, що в 
кабінеті вселенського патріарха висять портрети президента США 
та засновника республіки Туреччина Мустафи Кемаля Ататюрка 
(здійснив геноцид проти християн грецького та вірменського на-
родів); про двох озброєних піхотинців США, які охороняють вхід 
до вселенської патріархії та про залежність патріарха від США; що 
патріарх благословив прокладання автомобільної магістралі через 
Афон і тепер зовсім сторонні від православ'я люди, будь-хто, на-
віть блудниці, змржуть вільно ходити по цій святій землі, на котру 
раніше не ступала жіноча нога; про те, що ченці Афону звинува-
чують патріарха в масонстві й не допустили до Афону; про екуме-
нічну освіту, отриману патріархом у світському закладі тощо... 
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За церковними канонами, намагання купити чи продати благо-
дать Духа Святого називається симонією і карається позбавленням 
сану та повним відлученням від церковного спілкування всіх її по-
середників та учасників: "Як Симон Волхв мною, Петром" (Апос-
тол. 29 та ще 8 інших канонів; Дії 6,18-24). Так, коли в 1686 р. все-
ленській патріарх Діонісій віддав за хабара Київську митрополію 
Московщині, то в 1687 р. Константинопольський собор визнав це 
актом симонії, відмінив цю ухвалу і скинув Діонісія з патріаршес-
тва. Проте Московщина, цілком неканонічно аж до наших днів, 
силою та неправдою утримує під собою Київську митрополію. А 
от Сталіна та "патріархів" Максима V, Алексія Сіманського і Сер-
гія Страгородського вселенська патріархія досі не засудила за ан-
тиканонічні розкольницькі дії, за потурання знищенню християн 
та симонію - "визнання" за хабар "благодатності" більшовицької 
антицеркви, яка продовжує руйнувати Вселенське Православ'я. 
Наприклад, Вселенський патріарх Варфоломій обмежився лише 
тим, що написав 12.07.1995 р. "патріарху РПЦ Алексію Другому": 
"Церква Константинополя з болем спостерігала протягом 70-ти 
років радянської тиранії за антиканонічними діями, міркуючи, що 
все це стається за диктування і примусу атеїстичного режиму, і 
тому, що співстраждала Вам, то засуджувала це поблажливо". 
Вселенська патріархія офіційно завжди також підтверджує нека-
нонічне, насильницьке приєднання до Московії Київської митро-
полії, нерідко конфліктує з "РПЦ", але продовжує таки визнавати її 
канонічною одночасно з її антиканонічною діяльністю (?)... Не 
покаялися й інші патріархи за поклоніння їхніх попередників сата-
ні. Але навіть якби "канонічні" (для патріархів) наступники біль-
шовицької "церкви апокаліптичної червоної звірини" купили собі 
ще папірці про те, що вони є святі, земля розступатиметься і горі-
тиме у них під ногами, бо історія їх "церкви" - це суцільна наруга 
над правдою і святістю, порушення усіх церковних канонів, усіх 
Правил Святих Апостолів, Вселенських і Помісних Соборів, Свя-
тих Отців. Якщо серед "РПЦ", як рідкісний виняток, хтось, наче 
отямившись, намагається звільнитися від сергіянського дурману, 
то "РПЦ" робить нестерпним їх життя. Наприклад, "РПЦ" у 2008 р. 
позбавила сану єпископа Діоміда та інших, хто насмілився висту-
пити зі звинуваченням "московської патріархії" в неосергіянстві. 
Ось це звинувачення... "Мы, клирики, монашествующие, миряне 

72 



Анадырско-Чукотской епархии во главе с нашим архипастырем и 
отцом Преосвященнейшим епископом Диомидом, обращаемся ко 
всем верным во Христе чадам православной Церкви. Наше обра-
щение вызвано той болью и скорбью, которыми сейчас наполнены 
души всех искренно стремящихся ко спасению православных хрис-
тиан. Данное обращение составлено во исполнение слов Христа 
Спасителя: "Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и об-
личи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то при-
обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвер-
дилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а 
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь" (Матф. 18:15-17). В настоящее время в РПЦ МП, членами 
которой мы являемся, существует ряд отступлений от чистоты 
православного вероучения. Первое. Постоянно набирает силу ере-
тическое учение экуменизма, стремящееся вопреки словам Свя-
щенного Писания, церковных канонов и правил, святоотеческого 
учения объединить все веры в одну религию или, по крайней мере, 
"духовно" их примирить. рамках этого движения совершаются 
совместные молитвы с еретиками, еретики присутствуют на пра-
вославном богослужении, при этом нарушаются 45, 46 и 65 Апос-
тольские правила и 32, 33 и 37 правила Лаодикийского собора. 
Учащаются приветственные "братские" послания православных 
инославным, противоречащие словам апостола Иоанна Богослова: 
"Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не прини-
майте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его 
участвует в злых делах его" (2 Иоан. 1:10,11). Проводятся совмес-
тные встречи и заседания, вопреки словам Божественного писа-
ния: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых" (Псал. 1:1.). 
"Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся" 
(Тит. 3:10). Второе. Развитие духовного соглашательства (неосер-
гианство), подчиняющего церковную власть мирской, зачастую 
богоборческой власти, в ущерб богодарованной свободе. Это про-
тиворечит учению апостола Павла: "Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал нам, Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства" 
(Гал. 5:1). "Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы ра-
бом Христовым" (Гал. 1:10). Именно это является главной причи-
ной участия церковных деятелей в экуменизме, одобрения ими 
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глобализации, а в дальнейшем и к подчинению церковной органи-
зации единому мировому лидеру. Третье. Молчаливое согласие 
вместо обличения антинародной политики существующей власти, 
приводящее к распаду государства, демографическому кризису и 
другим негативным последствиям. Четвертое. Оправдание и бла-
гословение персональной идентификации граждан при ошибочном 
утверждении, что принятие внешних знаков и символов, навязыва-
емых новым временем, не может повредить душе без ее сознате-
льного отречения от Бога. Четкая тенденция дискриминации ве-
рующих по принципу несогласия с процессами глобализации (на-
личие старого паспорта, отказ от ИНН на храмы, монастыри). 
Практика неканонических мер церковных наказаний к священни-
кам и монашествующим: запрещение в священнослужении, удале-
ние с места служения и т.д. Пятое. Одобрение демократии. Призыв 
к голосованию за определенных политических лидеров, вопреки 
церковным канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 г. 
Шестое. Проведение межрелигиозного саммита, с обращением к 
лидерам "большой восьмерки", что является признанием их влас-
ти. "Большая восьмерка" является органом мирового масонского 
правительства, подготавливает приход единого мирового лидера, 
т.е. антихриста. Поэтому всякое сотрудничество с ними духовно 
опасно. По словам архиепископа Аверкия (Таушева): "Необходимо 
помнить и знать: не может истинная Церковь Христова провоз-
глашать и утверждать какую бы то ни было ложь и вступать в сод-
ружество или сотрудничество с врагами Христовыми! А потому 
все те епископы, клирики и миряне, которые в этой лжи участвуют 
и с врагами нашего Господа и Спасителя так или иначе дружат и 
сотрудничают, "православные" только по имени". Седьмое. На 
прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе, 
подписанном всеми собравшимися представителями религиозных 
конфессий, была засвидетельствована вера в одного "Всевышне-
го": "Будем хранить мир, заповеданный Всевышним!". Мы не счи-
таем, что у нас один "Всевышний" с иудеями, мусульманами, и 
прочими религиями и учениями. Об иудеях Господь сказал, что 
"Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего" 
(Иоан. 8:44). Мусульмане считают "всевышним" Аллаха, а Сына 
Божия простым пророком, Господь же говорит: "Я есмь пугь и ис-
тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня" 
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(Иоан. 14:6). Об этом же учили и Апостолы: "Кто лжец, если не 
тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвер-
гающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и От-
ца; а исповедующий Сына имеет и Отца" (1 Иоан. 2:22-23). "А вся-
кий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста" (1 Иоан. 4:3). "Один 
Господь, одна вера, одно крещение" (Еф. 4:5). Призыв религиоз-
ных лидеров, в том числе и представителей РПЦ МП, подписав-
ших этот документ, гласит: "Уважать и принимать друг друга, 
невзирая на религиозные, национальные и другие различия". В 
этом мы видим противоречие Евангельскому учению: "Кто прихо-
дит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и 
не приветствуйте его" (2 Иоан. 1:10). Восьмое. Мы выражаем свое 
несогласие с официальным заявлением по центральному телеви-
дению о единстве нравственных ценностей у православия, иудаиз-
ма, мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. Мы не мо-
жем иметь единые нравственные ценности с современными иудаи-
змом и его моральным кодексом талмуда по которому все люди 
кроме евреев - "гои". Мы »ак же не можем иметь единые нравст-
венные ценности с мусульманством, допускающим, например, 
многоженство. Мы не можем иметь единые нравственные ценнос-
ти с католицизмом и его моралью ордена иезуитов. Девятое. Мы 
озабочены и не согласны с попранием принципа соборности в свя-
зи с долгим отсутствием созыва Поместного Собора и передачи 
важнейших его функций собору архиерейскому. Так, по уставу 
1988 года: "В РПЦ высшая власть в области вероучения, церковно-
го управления и церковного суда - законодательная, исполнитель-
ная и судебная - принадлежит Поместному Собору". А по уставу 
2000 года: "Архиерейский Собор является высшим органом иерар-
хического управления РПЦ". В заключение нашего послания мы 
просим и умоляем пред лицом всей Церкви Христовой архипасты-
рей, пастырей, монашествующих и мирян, причастных тем или 
иным образом к перечисленным выше отступлениям от чистоты 
евангельского, догматического, канонического вероучения, обра-
титься от пути отступления и принести плоды достойные покая-
ния. Да пребудем все едины в чистоте православной веры. Обра-
щаемся также ко всем чадам РПЦ с призывом поддержать наше 
обращение. Богоявление, 2007 г.". 
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Якщо ти, русине, розважиш, що не варто шукати правди серед 
підозрілих чужинців з Московщини, Стамбула та Риму, а необхід-
но шукати і будувати її в собі, серед своєї Національної Церкви та 
Національної Держави, адже: "Царство Боже в середині вас є" 
(Лк 17,21): і в нас особисто, і всередині нашої національної руської 
сім'ї, в побудові християнської Націоналістичної Держави та по-
місної її Церкви - тоді ця праця написана недаремно. 

ПРО ЕКУМЕНІЗМ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИСТОТИ ВІРИ 

Згідно з 10-м і 11-м Апостольськими Правилами відлучаються від 
Православної Церкви ті, хто перебуває в молитовному спілкуванні з 
розкольниками та єретиками (навіть якщо це тільки домашня молит-
ва). 6-те Правило Лаодикійського Помісного Собору 343 року забо-
роняє допускати в Божий храм єретиків, які скніють у своїй єресі. А 
нині під час екуменічних візитів православні клірики допускають у 
православні храми різних єретиків і навіть уводять їх до вівтаря! 

27.10.86 р. папа Римський Іоанн - Павло II вперше в історії 
скликав в Ассізі (Італія) 150 представників різних релігій світу для 
"спільного моління за мир". Там були навіть поклонники сатани з 
різних диких племен Африки й Америки. Тибетський Далай-лама 
("живий бог", за вченням махаянітського буддизму) одним із пер-
ших прийняв запрошення папи... Приголомшливе спільне "молін-
ня" всіх цих релігійних груп відбулося в християнській базиліці 
Св. Марія Ангелів, куди у своєму ритуальному вбранні з'явились 
буддисти і вожді ідолопоклонницьких племен. Папа "з розчулен-
ням" споглядав ритуальні дії. Схиливши голову, "з благоговінням" 
дивився він на "люльку миру", яку курили в честь "великого небес-
ного духа" два індіанські племінні вожді. "Повинен бути мир на 
землі, перше ніж ми знайдемо мир усередині своїх сердець", - ска-
зав один із них, висловлюючи цим цілковиту протилежність своєї 
"релігії" християнству. Кожній релігійній групі був також виділе-
ний окремий храм, у якому можна було звершити "богослужіння" 
за своїм обрядом. Так, на престолі одного з храмів була поставлена 
статуя Будди... У храмі св. Григорія вождь індіанського племені з 
Америки заявив, що одночасно із традиційним демонослужінням 
він є також і римо-католиком! У цьому суперекуменічному молін-
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ні брало участь і представництво "РПЦ". Подібні "моління" відбу-
ваються з 1986 р. щороку в різних містах Європи. 

Ігнатій Брянчанінов навчає: "Хіба хтось із християн наважить-
ся визнати себе таким же християнином, як і єретики, і святу віру 
християнську не відрізнити від дітища прокляття - богохульної 
єресі? Численні сонми святих прийняли мученицький вінець за 
це... Людина, заражена недугою єресі, мертва душею, чужа благо-
даті й спасінню. Єресь - гріх розуму, дочка диявола. Хто уважно 
прочитає діяння Соборів, той переконається, що характер єретиків 
- сатанинський. Він побачить їх жахливе лицемірство, непомірну 
гордість, поведінку, що полягає в безперервній брехні, побачить, 
що вони віддані різноманітним низьким пристрастям і коли мають 
можливість, зважуються на всі злочини... Єресь нерозривно 
зв'язана з жорстокістю серця, страшним потьмаренням розуму, 
вперто тримається в зараженій нею душі - важке для людини зці-
лення від цієї недуги! Всяка єресь хулить догмат про Святого Духа 
або Його дію. Сутність єресі - богохульство". 

Чи зрозуміли католики, протестанти та москвинське "правос-
лав'я", що є один лише шл»х до єдності в християнській вірі - по-
каяння і відступництво від своїх лжевчень? Ні, вони пішли ще далі 
шляхом відходу від основ християнства. "Власне, того старого ка-
толицтва уже давно немає як такого. Дуже сильними є нововве-
дення. Час після II Ватиканського собору... це час вторгнення в 
церковне життя мирського секулярного духу, руйнування ціліс-
ності вчення і втрати католицтвом свого колишнього світового 
впливу. Сталося непоправне. Були зняті всі гальма на шляху до 
широкої лібералізації церкви... Для полегкості на парафіях дозво-
лили визначати склад богослужінь за власним розсудом - і трива-
лість меси стала скорочуватись, на сьогодні подекуди займаючи 
15-20 хвилин. Відмінили обов'язкову сповідь перед причастям, 
сподіваючись тим самим надати цим двом Таїнствам самостійного 
змісту і посилити таким чином значення Таїнства Покаяння, - і 
сповідь практично зникла з парафіяльної практики. Дозволили 
вживати за богослужінням сучасні мови, але храми пустіли. У 
східних областях Німеччини, наприклад, передані Церкві споруди 
кірх переобладнуються і продаються під кав'ярні та інші заклади 
для розваг. Зникла містика, таємничий бік богослужіння. Свяще-
ники стали служити обличчям до народу і спиною до вівтаря на 
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зразок протестантських зібрань, а не богослужінь. Піст скоротився 
до одного-двох днів у рік - у страсну п'ятницю й суботу, в монас-
тирях дозволено споживати м'ясо. Перед причастям стало достат-
нім не приймати їжі всього протягом години. Були втрачені цілі 
країни й регіони з традиційним католицьким віросповіданням -
Іспанія, Франція, Латинська Америка. Багато єпископів сьогодні 
не поділяють основних догматів Католицької церкви, зокрема від-
крито висловлюючись проти шанування Божої Матері. Істотно 
змінилася догматика. У багатьох католицьких церквах уже не спі-
вають Символ Віри з "філіокве". Багато католиків і раді були б зу-
пинити переможний хід "релігійної демократії", але пізно - ситуа-
ції не виправиш. Усякому, хто своїми очима бачив трагічні наслід-
ки католицьких реформ - занепад віри, руйнування церковних 
устоїв, розпад цілісного світогляду, абсолютно зрозуміло, що "від-
міна" суперечливих догматів - це зовсім не запізніле розкаяння і 
тим більше не великодушна жертва в ім'я християнської єдності, 
як це часто трактується проповідниками екуменізму й обновленст-
ва... Це лише ознака все більшого скочування до гуманістичної 
личини "поваги поглядів інших людей", яка живиться не смирен-
ням і любов'ю Христовою, але виникає від релігійної індиферент-
ності й духовного примітивізму. У ході подальшої лібералізації 
католицтва виникає безліч нових обставин, ніким не "запротоко-
льованих" і не відображених в офіційній догматиці. Вони не поміт-
ні на богословських конференціях і співбесідах, але визначають 
церковне життя на практичному рівні. II Ватиканський собор зняв 
усі перепони для об'єднання церков, але брататися з католиками 
стало куди важче, ніж у ті часи, коли вони принципово заперечу-
вали Православ'я. Неправильні догмати католицтва - лише печать 
вторгнення в церковну свідомість лукавого духа, що сталося наба-
гато раніше. Якщо боротися саме з ними, тоді стає незрозумілим, 
що заважає церковному спілкуванню з католиками сьогодні. Але 
дія духа омани набагато тонша й ширша. Вона не обмежується 
прийняттям хибних догматичних визначень, вона відбивається у 
зміні всього комплексу проявів, що стосуються духовного інстинк-
ту віруючих" (Горичева Т. Об обновленчестве, экуменизме и "по-
литграмотности" верующих. - с. 16-20). 

У 2002 р. на РКЦ у Бостоні після низки судових процесів на-
дійшло 406 позовів з приводу розтління католицькими "священи-
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ками" дітей. РКЦ, щоб її не заборонили, сплатила величезну мате-
ріальну компенсацію постраждалим. 

Отже, християни мусять об'єднати зусилля, щоб розчистити 
шлях до духовних першоджерел Церкви Христової та боротися 
проти псевдо-християнства і псевдодемократії. 

Той клірик, який молиться з єретиками і розкольниками, під-
падає під дію 45-го Апостольського Правила, що наказує: "Єпис-
коп, чи пресвітер, чи диякон, котрий лише молився з єретиками, 
хай буде відлучений. Якщо ж дозволить їм робити щось, як служи-
телям церкви, хай буде позбавлений сану". Про це ж говорить 65-е 
Апостольське Правило: "Якщо хто з кліру або мирянин у синагогу 
юдейську чи єретицьку ввійде помолитися, нехай буде позбавле-
ний чину священного і вилучений із Церкви". Саме тому треба 
відлучати від Церкви "патріархів, єпископів РПЦ", бо вони мо-
ляться разом з юдеями та єретиками, ще й закликають "к едине-
нию иудейства с христианством, быть едино с иудеями". Як же діє 
анафема, під яку підпадають "ієрархи РПЦ-УПЦ МП?" "Сутність 
анафеми є така, що підданий їй вилучається з Церкви і, опиняю-
чись поза нею, не тільки втрачає благодать її, але зазнає усіх безб-
лагодатностей, які поза нею" (Феофань Затворник, епископь. Тол-
кованіе посланія св. Апостола Павла кь Галатамь). 

32-е Правило Лаодикійського Собору забороняє приймати бла-
гословення від єретиків, бо насправді воно є безглуздям, а не бла-
гословенням. 33-є Правило цього ж Собору гласить: "Не подобає 
молитися з єретиком або відщепенцем". Отже, "єпископи РПЦ-
УПЦ МП" за свої спільні молитви з єретиками підпадають під дію 
цих священних правил. Але "РПЦ", як ти, читачу вже починаєш 
розуміти, тому і називає себе "едино канонической", бо тільки себе 
і вважає самім каноном. 

Якщо Апостол любові наказував християнам не вітати і не прий-
мати в дім того, хто не приносить правдивого вчення, бо через це 
можна стати спільником злих діл такої людини (2 їв 1,10-11), то чи 
не тим більше слід уникати спільної молитви з тими, хто, зневажа-
ючи Сина Божого і відкидаючи спасительний Закон Його, ображає 
Духа благодаті (Свр 10,28-29), Котрий діє у Православній Церкві 
Христовій?.. Олександрійський Патріарх Миколай VI (1968-1986) 
сказав: "Я засуджую екуменізм і вважаю його не просто єрессю, а 
панєрессю - вмістилищем усіх єресей і зловірств. Нам добре відомі 
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антихристиянські сили, що закулісно керують екуменізмом... Еку-
менізм спрямований проти Православ'я. Він являє сьогодні най-
більшу небезпеку, поряд із безвір'ям нашої епохи, що обожнює ма-
теріальні вподобання та задоволення". Друга частина 15-го Правила 
Двократного Константинопольського Собору 861 року зазначає: "Ті, 
що відділяються від спілкування з предстоятелем через якусь єресь, 
засуджену святими Соборами або Отцями, тобто, коли він (предсто-
ятель) проповідує єресь всенародно і навчає її відкрито в Церкві, 
такі, хоч і відгородяться від спілкування з таким єпископом раніше 
від соборного розгляду, не тільки не підлягають установленій пра-
вилами єпитимії, але й достойні честі, яка належить православним. 
Бо вони засудили не єпископів, а лжеєпископів і лжевчителів, і не 
розколом розсікли єдність Церкви, але постаралися зберегти Церкву 
від розколів та поділів". Це ще одна канонічна причина православ-
ним у Русі сторонитися неканонічної "РПЦ-УПЦ МП". 

Щоб запанувати над людьми, необхідно знищити все те, що їх 
може об'єднувати від рівня сім'ї і до нації: культуру, національні 
особливості, духовність, моральні якості (прагнення святості, чис-
тоти і відкритості, совість, почуття обов'язку і гідності, страх грі-
шити, правдивість, здатність до самопожертвування). Необхідно 
всіх віддаляти від Божого першоджерела, підмінювати, очорнюва-
ти, все розділяти, дробити і змішувати, допомагаючи потворнішо-
му пожирати те, що є справедливіше. Суть ідеї "однієї рабської 
раси" (екуменізм може працювати на цю ідею) зводиться насправ-
ді не до об'єднання, оздоровлення й розквіту людства, а до роз'єд-
нання, занедбання, знищення й рабського поневолення. Коли б 
людство засвоїло нав'язані йому "нові цінності", тоді серед релі-
гійного хаосу і безвір'я, серед анархії псевдодемократії і майже 
вседозволеності, рівноправ'я будь-яких думок і поглядів, серед 
скасованих кордонів "інтеграції народів" усі розчиняться у всьому, 
стануть усім, а разом з тим загубляться і стануть нічим. Люди не 
будуть здатні відрізняти біле від чорного, за багатьма ознаками 
будуть роз'єднані й нездатні чинити суттєвий об'єднаний спротив. 
Тоді, нарешті, вступить у свої права на чолі всесвітньої касти об-
раних і сам син погибелі. Такою кастою є сіоністи і підконтрольні 
їм масони - напівтаємні чи й таємні всесвітні організації, які на 
словах виступають за "мирне об'єднання людства в релігійному 
братерському союзі" і "досягнення щасливого майбутнього" світу, 
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а, насправді, ми бачимо, як світ наближується до катастрофи. При-
сутність масонів у ватиканських банках виявив папа Іван - Павло І 
і тієї ж ночі був отруєний. Про це написав польський журнал 
"Пшекруй". Мальтійський орден перебрався на постійне перебу-
вання у Ватикан. З цього приводу журнал "Ідеаліст" (№№ 18-19, 
1998 р.) подав багато матеріалів "про масонські плани нищення 
християнства". 

"Успенська вежа" (№ 4, 2003 р.) пише: "Організації масонів є за-
критими, статутів їхніх ніхто не читав. Закритість і чутки навколо 
масонства і породжують здорову недовіру до таких організацій. У 
Росії до Миколи І Церква ставилася до масонства прихильно. З часів 
масона Пестеля масонство набуває нових завдань, що переросло у 
відкрите знищення християнства на початку ХХ-го століття. Гасла, 
начебто гарні: "мир, братсїЬо, рівність", "всьо для чєловєка, всьо во 
імя чєловєка". Але підтексти, а частіше відкриті тексти цих гасел, не 
передбачали Бога. Ці гасла примушували порушувати головну пер-
шу заповідь Божу. Взагалі масонство початку ХХ-го ст. тісно пере-
пліталося з комуністичними ідеями, які також не передбачали існу-
вання Бога і були богоборчими. Отже, щоб змінити ситуацію у по-
зитивний бік треба мати чітку, достатню інформацію про це явище, 
бути впевненими, що таємних богоборчих ідей і обрядів немає, що 
це просто певне товариство. Назвіть якусь людину, покажіть, з яко-
го масона брати приклад, який масон є ревним християнином. 
Опублікуйте статути різних лож, бо кажуть, що всі вони різні. Да-
вайте говорити конкретно. Кажуть, що статути масонів можуть про-
читати всі члени, але тільки обрані, великі магістри можуть бути 
посвяченими у справжню, закриту доктрину. Правда ж таки насто-
рожує і одна з умов масонства - член масонства обов'язково має 
сповідувати певну релігію, яку? - а все одно. Тобто, цим масонство 
ставить себе вище Церкви такою толерантністю, виказує своє невір-
ство. А ми повинні або вірити у все, що написано у Євангелії, або 
визнати, що там написана неправда". 

Ще на початку сучасного становлення Незалежності Русі бли-
зько трьохсот вищих керівників держави було звинувачено в ЗМІ у 
причетності до масонства, керівні органи якого знаходяться за кор-
доном. "Члени масонської ложі ставлять статут своєї організації 
"вище за певні нормативні документи країни - Конституцію, зако-
ни і в цьому є суттєва різниця між масонською ложею та просто 
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громадською організацією" (за офіційними заявами різних політи-
ків)."Всі, хто входить у цю масонську ложу, не можуть бути на 
жодній державній службі в Україні" (УНІАН). "Нікого не повинні 
вводити в оману Положення статуту Ордена щодо утвердження 
загальнолюдських цивілізаційних цінностей, оскільки створення 
будь-якого об'єднання, яке стоїть над усіма з усілякими рицарсь-
кими титулами, суперечить не тільки Конституції, а й українській 
ментальності, звичаєвому праву... Переконані, новітнє масонство, 
в яку б одежину не одягалося, не повинне закорінюватися на укра-
їнській землі. Вищим званням для представників влади має бути 
звання громадянина і справжнього патріота України" (Леся Шов-
кун, "Україна молода", 12.02.2003 р.). 

Слово Боже, зафіксоване в догматах і канонах Церкви, свято-
отцівські передання і правила засуджують відступлення від віри й 
благочестя та навчають вірян з повною довірою, смиренням і стра-
хом Божим черпати пізнання Істини лише з чистих, незабруднених 
джерел Православ'я, зберігаючи його в усій цілісності та недотор-
каності як найдорогоціннішу спадщину. 

Патріарх УАПЦ Димитрій писав: "Російська церква віддавна 
працює на масонів. Масоном був Петро І. Він підкорив Церкву і 
нав'язав їй масонську основу. Старообрядницька частина Росії 
вважала його антихристом, але РПЦ вважала його головою церкви, 
як і масонку Катерину II. Більшовики - дітище масонів, а РПЦ, ще 
раз перероджена Сталіним, дуже щиро працювала на КГБ. Україн-
ці, які досі тримаються РПЦ (УПЦ), свідомо чи несвідомо, але 
працюють проти України. Ніби служать Богу, а в дійсності стелять 
дорогу в Україні темним силам" [15]. 

Православно-просвітянські й суспільно-громадські організації 
Санкт-Петербурга, а також головні редактори православних ви-
дань в Московії звернулися з відкритим листом до "патріарха 
РПЦ" Олексія II (Рідігера) (Молим Вас, прислушайтесь! // Советс-
кая Россия. - 18.02.1993 р.) У цій статті з гіркотою коментується 
скандально відома промова "святейшего" перед рабинами США, у 
котрій він закликав к "единению иудейства с христианством, быть 
едино с иудеями". Автори листа разом із св. Іоанном Золотоустим 
запитують: "Якщо ти поважаєш все юдейське, то що в тебе спіль-
ного з нами?" Вони висловлюють жаль з приводу численних еку-
менічних публікацій в офіційному церковному органі Московської 
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патріархії; захищають гнаних патріархом православних; запиту-
ють, чому "святейший" благословляє нищити православні святині, 
а також забирати від православних їх храми - історичні пам'ятки, 
щоб передати їх протестантам? Вони пишуть, що багато священи-
ків перестали поминати його ім'я, а РПЦ загрожує розкол і т.п. 

21.04.2003 р. в передачі радіостанції "Свобода" "Лицом к лицу 
- лидер отвечает журналистам" відлучений від "РПЦ" за його пра-
возахисну діяльність свящ. Гліб Якунін ще раз наголосив на тота-
літаризмі, консерватизмі, корупції та стагнації московської "патрі-
архії". За підтримки держави, вона в 1993-1998 рр. розікрала гума-
нітарну допомогу на суму в два мільярди доларів США, торгує 
горілкою, тютюном, золотом, а її "священики", щоб отримати 
"приход", вимушені давати "архієреям" хабарі. "РПЦ" утворює 
спільні з Міноборони фонди і рахунки для приватизації військової 
техніки і майна тощо. "Україна - це поле битви за майбутнє Пра-
вославної Церкви", - сказав він. 

СІОНІЗМ ЗАДОВОЛЕНИЙ СЕСТРОЮ 
МОСКВИНСЬКОГО ШОВІНІЗМУ 

Більшість людей чули, що світом правлять євреї, але не знають 
як і з якою метою вони це здійснюють; не знають про "світовий 
уряд хасидсько-парамасонської групи", діяльність Хабаду, загрозу 
рабства та знищення людей. Багато видатних людей, президенти, 
відомі вчені, громадські діячі, письменники, інші творчі і просто 
небайдужі люди волають про жахливі злочини, які скоїли і ще на-
міряються скоїти сіоністи проти людства, досягнувши вже майже 
повної влади над світом. З численної офіційно виданої у різні часи 
в різних державах літератури, яка пояснює, як править державами 
(у тім числі Московщиною та Руссю) сіонізм і куди він зіштовхує 
світ, достатньо було б прочитати хоча б, наприклад, праці наступ-
них авторів: 1). Микола Сенченко. Фінансовий Інтернаціонал. - К.: 
МАУП, 2002. - 54 с.; 2). Штепа Павло. Мафія і Україна. - Львів 
ВПК "Глобус", 2002, - 408 с.; 3). Дюк Девид. Еврейский вопрос 
глазами американца: моє исследование сионизма. - К.: МАУП, 
2002. - 360 с.; 4). Яременко Василь. Євреї в Україні сьогодні: 
реальність без міфів. - К.: МАУП, 2003. - 144 с. Сіоністи постійно 
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позиваються в суді на авторів подібних праць, чиниться потужній 
тиск на організації та видавців, також здійснюються замахи на 
життя і вбивства. 

Сіоністи стверджують, що юдеї - це Богом обраний народ, а 
всі інші народи ("гої", "акуми") є навіть не люди, а гірше худоби. 
Призначення жидів - це примусити всі народи працювати на жидів 
і рабовласницькі панувати над ними. Сіоністи розробили план дій. 
Необхідно було знищити спадкове право на владу та привілеї на-
ціональних монархій і знаті, щоб натомість самим прийти до вла-
ди. Це можливо було зробити лише шляхом підкупу, заколотів-
"революцій" і війн. Для здійснення мети світового панування було 
організовано таємні масонські та інші товариства. Сіоністи у злий 
спосіб заволоділи світовим лихварством, банківською системою і 
політичною владою в США, організували "революції" та світові 
війни, внаслідок чого в багатьох державах Європи та в Московії 
поставили керманичами своїх агентів. Вони все більше захоплю-
вали контроль над зорганізованою злочинністю, зосередили вели-
чезні багатства в своїх руках, політичні та військові можливості. 
Вони організували і "перебудову" в СРСР, заздалегідь підгото-
вивши захоплення влади своєю агентурою. Під їхнім контролем 
знаходяться міжнародні організації. Сіоністи завербували і змови-
лися також із корисливими "елітами", які зрадили свої нації і при-
ховано співпрацюють з сіоністами. Разом вони нав'язують людст-
ву "світовий уряд". Його модель - це Євросоюз. Держави не по-
винні мати кордонів, свої національні уряди, національні гроші та 
міцні народні збройні сили, проводити свою національну політику. 
Має бути єдиний світовий уряд і одна світова армія найманців. 
Держави і нації повинні бути змішані і знищені. Вони вирішили, 
що на Землі мусить проживати лише один "золотий мільярд" лю-
дей (20% рабовласників і 80% рабів), бо, на їхню думку, Землі 
тяжко прогодувати більше людей, та й немає доцільності, бо зараз 
лише 20% населення було б достатньо, що б забезпечувати обслу-
говування світової економіки. У світі стрімко зростає безробіття та 
голод, що вже спонукує людей до бунту, а це загрожує ще не до 
кінця сформованій і встановленій тотальній владі сіонізму над сві-
том. Тому необхідно скоротити чисельність людства на Землі з 
шести млрд. до двох (поки що). Вже й вирішено, які народи підля-
гають повному знищенню, а яку частку інших народів залишити 
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для обслуговування світової економіки в "золотому мільярді". Над 
людьми, навіть над їхніми самопочуттям, думками і бажаннями, 
буде встановлено тотальний контроль; людство буде перетворене 
різноманітними методами психокорекції в керовану масу зомбі. 
Для зміцнення своєї влади в "невидимо" захоплених державах (де 
важелі керування знаходяться в руках агентів сіонізму та світового 
уряду), вирішено всіляко знищувати фактори, які можуть органі-
зовувати людей на боротьбу зі змовою проти них. Такими загроз-
ливими для сіонізму факторами є націоналізм, християнство, іс-
лам. Сіоністи передбачили, що неможливо знищити ті народи, які 
є високо свідомими своєї національної гідності, міцно об'єднані і 
споріднені національною ідеєю, культурою та моральними ціннос-
тями, захищені духовно-націоналістичним світоглядом, розбудо-
вують свою Національну Державність, як єдину і найдорожчу рід-
ну сім'ю. Речники і захисники Національної Державності - націо-
налісти та духівники викривали б підступні дії світового уряду та 
людиноненависницького сіонізму, захищали б, зміцнювали, відпо-
відно виховували і згуртовували нації. Тому богоборчі сили поста-
новили знищувати націоналізм народів, національні особливості, 
культуру, національну пам'ять націй; далі сварити, роз'єднувати і 
перемішувати їх між собою; знищити моральність, християнство 
та інші релігії (тільки євреї можуть мати право на збереження своєї 
національної згуртованості та релігії). США та НАТО провели 
війни проти тих держав, де уряди проводили свою незалежну полі-
тику. Пункт за пунктом здійснюються давні прогнози політологів: 
вже відбулися передбачені війни, далі прогнозують війни проти 
Ірану, Московії, Китаю і встановлення на Землі повної влади сві-
тового уряду. Відомо, що 70% людей не здатні самостійно визна-
чатись у житті, а пристають на запропоновані їм моделі. Тому 
найпотужніші й найвпливовіші ЗМІ вже давно нав'язують насе-
ленню потрібні світовому уряду моделі, служать йому. ЗМІ щоси-
ли очорнюють націоналізм та його прихильників, бойкотують об-
говорення усього, що пов'язане з національно-патріотичною тема-
тикою, очорнюють духівництво, висміюють християнські чесноти 
(цнотливість, правдивість, моральність), пропагують ліберальний 
космополітизм і глобальне народозмішання, продажність, безбож-
жя, цинізм, бандитизм, розпусту, збочення, "ситуативну етику" 
тощо. Така "культурна революція" - це психозброя для дезорієн-
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тації, отваринення і зомбування людей, особливо молоді, для отру-
єння душі і розуму, доведення до стану прострації - безтямного 
існування, де неможливо відрізнити зло від добра, для роз'єднання 
і підготовки людей до прийняття влади світового уряду антихрис-
та. З метою скорочення чисельності населення, ушкодження гено-
фонду і здоров'я людства та для одночасної наживи навмисне роз-
повсюджується і заохочується наркоманія, запускаються штучно 
створені хвороби, нав'язуються генетично модифіковані й отруй-
ливі харчі та ліки, які вироджують, роблять людей залежними 
тощо, створюються соціально-психологічні умови для депопуляції 
людей. Відмінено смертну кару навіть для маніяків-убивць. Про-
цвітає работоргівля, діяльність міжнародних злочинних угрупо-
вань, корупція і беззаконня, знищується національна економіка. 
Різними засобами (наприклад, кризами) буде взагалі знищено і 
"нейтралізовано" бізнес "національних еліт" (неєвреїв). В Русі не-
має жодного олігарха-русина. Неєвреїв буде витіснено з банківсь-
кого та навіть із середньої ланки бізнесу. Всі керівні вагомі посади 
в державах, всі політичні, силові та фінансові можливості будуть 
зосереджені в руках одного лише жидівства та його прислуги. В 
державах будуть підтримуватися "демократичні права" нацмен-
шин з метою послаблення можливостей корінної чисельнішої на-
ціональності, доки вона сама не стане нацменшиною. В Русі, як 
бачимо, русинській більшості, яка стає все меншою, далі нав'я-
зується антируська міграційна політика та москвинський шовінізм 
з неймовірно зухвалим нищенням усього руського: правдивої 
руської історії, мови, національної Церкви тощо. На державному 
рівні, особливо перед виборами, здійснюється політика міжнаціо-
нального та міжрегіонального протистояння, зокрема між русами 
та москвинами, населенням Сходу та Заходу Русі. Для цього Схід 
Русі інформаційно блокується від решти Русі. Поки що москвин-
ський шовінізм заохочується в Русі сіонізмом (нехай гої б'ються 
між собою), але це лише на Русі і поки що... Майже всі впливові 
ЗМ1 в Русі належать переважно євреям, демонструють нам моск-
винську мову і можуть легко очорнити в очах виборців будь-якого 
неугодного їм кандидата та політичну партію. 92 % книг на ринку 
Русі - москвомовні. Не просто збігом є і те, що євреї, як тільки їм 
удається зайняти ключові державні посади, дуже м'яко кажучи, що 
доброго роблять для руськості та її національно-патріотичного 
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поступу? Навпаки... Відвертою демонстрацією зневаги є спотво-
рення української мови з уст прем'єр міністра. 

Справді, за що ж тебе поважати, русине, коли ти схожий на 
того гоя, що шукає лише корито і якого сіоністи з шовіністами же-
нуть під ніж. Ти байдуже дивишся і не бачиш, і не думаєш, і не 
борешся, чекаєш, поки тебе зроблять нацменшиною, отруять, як 
щура тощо. 

Що робити? По-перше, необхідно голосувати на виборах зав-
жди лише за русів-націоналістів, надаючи перевагу серед них щи-
рим християнам і професіоналам. Визволимо Дух Русі з бездухов-
ної неволі чужинців, а він визволить нас із неволі безправності, 
злиднів та безмайбуття! Подивімося, як неймовірно стрімко роз-
цвіли і набрали могутності Туреччина та Німеччина, коли до влади 
в цих державах прийшли, можна було б сказати націоналісти, якби 
Ататюрк та Гітлер не вдалися до геноциду. Ататюрк, з усіма його 
величезними недоліками, тепер є другою після Мухамеда найша-
новнішою людиною в Турції. 

По-друге, таки треба пояснювати москвинам, що нехай в Мос-
ковії державною мовою буде московська, а в Русі руська; що треба 
голосувати не за шовіністів, кримінальників, виродків та сіоністів, 
які нас усіх гроблять, сварять між собою і роз'єднують, а за руси-
чів християн-націоналістів. Подолати підступний сіонізм можуть 
лише спільні зусилля християн-націоналістів усіх народів, які по-
важають в своїх історичних державах інші нації, а, проживаючи в 
інших державах, не нав'язують там свого на шкоду корінній нації. 
Лише так, поважаючи інші нації, можна досягнути міжнаціональ-
ного миру, уникнути міжусобиць та об'єднаним фронтом дати від-
січ сіонізму. Таким світоглядом відрізняється християнин-націо-
наліст від засліпленого й обмеженого шовініста. 

По-третє, русине, подивись, як біля Верховної Ради збираються 
привезені зі Сходу Русі страшно темні, продажні й слухняні сата-
нинській владі москвини (червень 2012 р.). (Вони навіть і до своєї 
"УПЦ-РПЦ МП" не дуже ходять, а ходять туди переважно несві-
домі руси, стаючи там виродками. Не забуваймо також, що Схід 
України інформаційно блоковано від решти України. Там не ку-
пиш націоналістичних книг, там забороняються певні ЗМІ тощо.) 
Ці убогі, безтямні жалюгідні нащадки волоцюг-злидарів, завезених 
до Русі в хати заморених голодом русинів, співають "День побе-
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дьі" з приводу схвалення юдео-більшовиками чергового закону 
про нищення руської мови. З часів Андрея "Боголюбського", з іс-
торично вкоренілим у них "великоросским превосходством", вони 
єхидно злорадствують ще одній перемозі над "хохлами", виявля-
ють відверту зневагу до корінної нації, готові битися. Русине, ти 
віриш, що сотні тисяч цих шовіністичних людино-виродків з ін-
формаційно-блокованих резервацій Сходу можна перевиховати, 
переконати, що вони ріжуть гілку, на якій сидять, що знищення 
Русі - це є нищення і їх, москвинів? Та їм завтра заплатять пару 
копійок чи й просто накажуть на роботі і вони знов обиратимуть 
диявола до влади, бо вони є бездуховними і люблять його саме за 
те, що він катує їх та зваблює-задовольняє їх шовіністичне "вели-
коросство", штовхаючи до громадянської війни. До цього треба 
бути готовими! Юдео-більшовикам не вперше провокувати грома-
дянські й світові війни, лиш би люди билися між собою, а не з ни-
ми при владі. Тому, русине, надійся переважно лише на свою рід-
ну руську націю, буди її, розповідай про необхідність відроджува-
ти свою Національну Державу та рідну Руську Церкву, голосуй 
сам та закликай інших голосувати тільки за націоналістів! Майже 
всі інші політичні партії переповнені таємною агентурою юдео-
більшовиків. їх кандидати в депутати можуть виглядати наукові-
ше, гарніше, привабливіше, одягатимуть вишиванки та обіцяти-
муть що тільки... Але згадай, русе, своїх простих працьовитих 
батьків, лише вони, рідні, пожертвували б за тебе своїм життям. 
Так і націоналісти — лише вони можуть бути жертовними незрад-
ливими батьками націй. Обираймо завжди лише їх, щоб вони 
отримали всю повноту влади в Русі, а потім завжди будемо захи-
щати їх від підніжок, очорнення і провокацій юдео-більшовиків, 
будемо помагати їм виправляти помилки, долати труднощі. Тоді 
буде визволено з інформаційної блокади і Схід України. І поба-
чиш, русе, якою може стати Національна Держава Русь і втішиш-
ся, і будеш гордий собою! 

По-четверте, необхідно, щоб у всіх державах до влади прийш-
ли християни-націоналісти. Цей процес повинен початися одно-
часно у всіх державах. Мають бути створені потужні міжнародні 
націоналістичні ЗМІ, які викриватимуть дії сіонізму і пропагува-
тимуть міждержавний мир, справедливість та Християнський На-
ціоналізм. Необхідно позбавити сіоністів їх єдиного справжнього 



"бога" і сили - золотого тельця. Необхідно, щоб усі народи вима-
гали заборони в своїх державах будь-яких спекулятивних обору-
док з грошима: на фондових біржах, наживи на зміні курсу валют, 
на інфляції та деінфляції тощо. Давно вже необхідно заборонити 
богопротивну банківську лихварську діяльність. Працівники бан-
ків повинні заробляти собі лише на середньостатистичну місячну 
зарплату. Необхідно провести світову грошову реформу, де буде 
знищено сіоністсько-американський долар, як світову валюту, та-
кож буде замінено національні гроші іншими, лише певною рів-
ною кількістю для всіх громадян. Земля, природні багатства не 
можуть бути приватною власністю. Золото, срібло, тощо повинні 
бути позбавлені статусу "голови всього", щоб сіоністи не могли 
вже орудувати накопиченими багатствами і щоб сталося так, як 
написано: "їхнє срібло буде покинутим на дорогах, і не зважати-
муть на їхнє золото. Срібло їх і золото їх не у змозі буде врятувати 
їх у день гніву Господа. Вони не наситять ними душ своїх і не на-
повнять утроб своїх, бо воно було приводом до беззаконнях. їхні 
душі не наситяться, і їхній живіт не насититься. Адже це - страж-
дання за їхні неправедні вчинки" (Єз 7,19). Всі держави повинні 
висловити незгоду з побудовою однополярного світу, де руками 
США здійснюється злочинна діяльність сіоністів. Бойкоту США 
повинні добиватися всі народи від урядів своїх держав. ЗМІ, круп-
ний бізнес, банки та інші фінансові установи в державах повинні 
бути націоналізовані та очолювані лише та переважно представни-
ками корінної національності, як і уряди в державах, а також між-
народні організації. Державні борги всім державам повинні бути 
скасовані. Військові блоки держав мають бути розпущені, нато-
мість, має бути підписана світова угода про спільні військові дії 
усіх держав проти тієї держави, яка першою почала б війну. Мето-
ди впливу мають бути виключно мирними та економічними. Фа-
шистський юдаїзм з його зневагою до інших народів і зазіханням 
панувати над ними має бути заборонений, талмуд та інші людино-
ненависницькі книги юдаїзму мають бути знищені. Не мають пра-
ва на існування аферні, шкідливі секти і будь-який релігійний фа-
натизм, який не терпить критики та виявляє агресію. Держави з 
недемократичним авторитарним режимом, також де забороняється 
й утискається християнство, повинні бути ізольовані, необхідно 
сприяти становленню там демократичних урядів. Мусульмани по-
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за межами своїх історичних держав повинні рахуватися з думкою 
народів держав, які їх приютили; а якщо не рахуються, то вони 
нічим не кращі за фанатиків і шовіністів, тож нехай вибираються 
до своєї історичної батьківщини. Повинні бути заборонені таємні 
товариства та клуби. Пріоритетними повинні стати проблеми еко-
логії, здоров'я, виховання, науки, мирного і справедливого розвит-
ку демократичних Національних Держав, збільшення їх довіри од-
на до одної та добровільного щасливого об'єднання народів у без-
печному процвітаючому духовному світі. Народжуваність людей 
мусить бути обґрунтовано лімітована, вибірково особливо заохо-
чувана і максимально здоровою з прогнозом повноцінного вихо-
вання. В Русі можуть жити лише ті нерусини, які є високогідними 
представниками своїх націй, вільно володіють руською мовою, 
знають руську історію є патріотами Русі і корисними для неї. Має 
особливо заохочуватись той бізнес, який вносить пожертви на роз-
виток Національної Державності. Ось в такому напрямку необхід-
но працювати, щоб зупинити скажено багатий, можновладний і 
знищуючий людство сіонізм з його продажною агентурою. А поки 
що необхідно обирати до влади лише християн-націоналістів, ви-
магати від них ефективно працювати в цьому рідному для них 
напрямку, підтримувати і захищати їх, ставати самим націоналіс-
тами. Це в наших силах. А шовіністів і сіоністів необхідно сторо-
нитися і створювати їм умови для щасливого виїзду до їх історич-
них батьківщин. 

Шовіністична і ворожа до Християнського Націоналізму, ци-
нічна і вдавана "РПЦ-УПЦ МП" насправді є союзником сіонізму 
для розділення та знищення Русі; є тим темним покривалом неправ-
ди і тюремною камерою для Духа Святого, яка вже матеріалізується 
на наших очах в сіоністсько-шовіністичну геноцидну камеру для 
всіх без винятку націй, що живуть у Русі. 

ЧИМ ВІДРІЗНЯЛАСЯ ВІД МОСКОВСЬКОЇ "ЦЕРКВИ" 
І ЯКОЮ МАЛА Б БУТИ АВТОКЕФАЛЬНА РУСЬКА 

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ 

"Духівництво Руської Церкви відзначалося високим і щирим 
національним патріотизмом, жертовно служило рідному краєві і .в 
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щасливі його дні, і в дні неволі. Руські монастирі були культурни-
ми вогнищами в Русі, вони служили Богові службою своєму наро-
дові. В тиші монастирських келій під чернечими рясами горіли 
серця патріотів любов'ю до рідного християнського краю. Там, у 
келіях, писалися перші наші національні легенди і наша історія, 
звідти виходили мужі великих ідей релігійно-національних і за-
гальнолюдських. Ні один із монастирів православного Сходу не 
дав стільки церковних і культурних діячів, як дала славнозвісна 
Києво-Печерська лавра до часу поневолення Руської Православної 
Церкви Московщиною. Національний дух Руської Церкви воскрес 
у визвольні дні для руського народу в 1917 р. Відразу з'явилися 
пастирі, що душу свою покладають за вівці. Збереження духовно-
національного єства рідного народу, зацементування його на ґрун-
ті християнства стало першим завданням. Свідомість того завдан-
ня надихала жертовністю в ім'я служіння народові. У ті дні багато 
тих, що їх серця боліли за долю рідного краю й народу, йшли в 
пастирі. Живу участь у церковному житті брали і вірні. Більша їх 
частина стала мучениками за правду Христову. "Ні жодна з україн-
ських організацій не зробила стільки для національного усвідом-
лення українського народу, скільки зробила УАПЦ" (митр. Іларіон 
Огієнко). Бути на сторожі свого народу, промовити голосно про 
його минуле і сучасне, про його право людського буття на дарова-
ній йому Богом землі перед усім християнським світом - одне з 
невідкладних завдань нашої Церкви. Священнослужитель, який 
вживає в своїй родині або в розмові з вірними чужу мову, чинить 
непрощений гріх перед руським народом і Церквою, бо підкопує 
основи своєї нації. Руська Церква є та, що повернула з московсь-
ких шляхів на свій історичний шлях, що відновляє свій ідеалістич-
ний - властивий народові українському - християнський світо-
гляд, свій дух, своє розуміння православності в її живому змісті, а 
не в букві (за наукою св. Ап. Павла - "Буква вбиває, а дух ожив-
ляє"). Церква, яка відроджує всі свої національні ознаки й особли-
вості, свій місяцеслов Святих, свої місцеві треби, введені єпархіа-
льним требником митрополита Петра Могили - 37 чинів, свої 
звичаї у відправах'Богослужб (Євангелія читається обличчям до 
народу, євхаристичні молитви читаються вголос, перед "Вірую" 
звертання до вірних зі словами: "Христос посеред нас" тощо), свій 
старовинний величний спів, свої обряди. Церква впродовж семи 

91 



сторіч (Х-ХУІІІ ст.) зміцнювала народ духовно-національно. На-
ціональність Руської Церкви, як бачимо, не "українізація", а, за 
історичним поглядом, є внутрішній духовний підйом. Цей підйом 
принесе безмірно великі плоди для Русі-України, якщо викличуть 
його люди, які русичами будуть не стільки за своїми матеріальними 
тенденціями, скільки за своєю внутрішньою силою, ідейною і ду-
ховною. Любов руського народу до Церкви відома була по всій Єв-
ропі і за її межами. Невідвідування храму Божого в Русі ніхто не 
знав, усі - від князя чи гетьмана в неділю і свята були в церкві. Від-
новити благочестиві християнські традиції руського народу, підняти 
їх до колишнього рівня величності і краси УАПЦ зможе тільки на 
ґрунті національному. Вони бо, ці традиції, виростали з основ наці-
онального єства народу в Духові християнства, тим Духом вони 
мають бути відновлені. Руська Церква в часі свого вільного життя 
(Х-ХУІІІ ст.) була незалежною від світської влади. Своїм високим 
авторитетом вона впливала на останню, розрізняючи глибоко Боже і 
світське. Руська Церква ніколи не порушувала наказів Святого 
Письма, щоб догодити світській владі. Гармонійність взаємовідно-
син і співпраці влади духовної і влади світської випливала із взаєм-
ного розуміння, що сила матеріальна не може обійтися без сили ду-
ховної, що держава не може існувати без Церкви. Світська влада в 
Русі ні одного державного діла без її благословення не робила. Ве-
ликий авторитет РПЦ після ганебного 1686 р. був грубо зламаний 
безбожним цезарепапізмом. Жорстокими заходами за царя Петра та 
цариці Катерини все церковне руське було з Русі вивезено, приду-
шено, знищено. Церковні книги руського друку спалено, багатові-
кові місцеві релігійні звичаї заборонено. Звикле до мертвої каноніч-
ності і механічного православ'я москвинське священство". [11] 

У східній Русі-Україні після жовтневого перевороту діяла від-
роджена УАПЦ під проводом видатного ієрарха Митрополита 
Київського і всієї Русі Василя Липківського (27.11.1937 р. розстрі-
ляний НКВС). У 1927 р. вона мала тисячі священиків і понад три 
мільйони парафіян. Її розвиток був зовсім іншим, аніж розвиток 
УАПЦ, що перебувала в складі Православної Церкви в Польщі. 
Який вплив на населення могла мати тоді східна УАПЦ? Про це 
можна судити з проповідей її першоієрарха митр. Василя. Кожна з 
них несе в собі таку потужну енергетику любові до рідного наро-
ду, таке щире вболівання за його долю, такий національно-
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християнський патріотизм із закликами не вірити більшовикам та 
неправдивій шовіністичній московській "церкві", таке переплетен-
ня і тлумачення християнської історії й богослов'я з історією Русі 
та повсякденним життям руських селян, що ті промови є і нині ак-
туальними для Русі. Такі промови були рідними для русів і прави-
льно орієнтували їх і богословськи, і в суспільно-політичному 
житті. Шовіністична "РПЦ" була тоді, як і зараз, в більшості й чи-
нила великий спротив поширенню незалежного руського правос-
лав'я. Сіоністи з шовіністами мусіли вдатися до геноциду, щоб 
здолати загальнонаціональний спротив, що був значно небезпеч-
ніший для них у Русі, аніж у Московщині. Невідомо, чим би то все 
закінчилося, якби на той час у східній Русі-Україні повсюди домі-
нувала не "РПЦ", а УАПЦ, яка закликала вірян до побудови неза-
лежної Національної Державності Русі-України. 

У західній Русі канонічним самостійним шляхом розвивалася 
УАПЦ (у складі Православної Церкви в Польщі). У серпні 1943 р. 
УАПЦ мала близько 3000 парафій та 13 єпископів. Вона теж потуж-
но працювала на ниві просвітництва та пробудження національної 
свідомості русів, проводила богослужіння руською мовою, боролася 
з московським та польським шовінізмом, насамперед "церковним", і 
була більше збережена, аніж сестринська УАПЦ у радянській Ук-
раїні. Діяльність УАПЦ теж значною мірою вплинула на те, що ко-
ли в 1943 р. "освободители" з'явилися в західній Русі, то стрінули 
спротив стотисячного війська У ПА та широко розгалуженої під-
пільної мережі ОУН (разом понад 500 тис. активних націоналістів). 

Знову можна припустити, що якби на Волині тоді було більше 
не московських "приходов" ("спадок" від монархічної Московії), а 
були самі парафії руської Церкви, то німецько-москвинські загарб-
ники стрінули б ще більший спротив. Адже, коли б серед населен-
ня не було поваги до москвинської "церкви", то таке населення 
було б свідомим, сповненим національної гідності і рішуче висту-
пило б проти загарбників. 

ГЕТЬ ДИЯВОЛЬСЬКУ "ЦЕРКВУ" З РУСІ! 

"РПЦ-УПЦ МП" має більшість "приходов" у Русі-Україні та 
підтримку злодійської антилюдяної влади, закликає голосувати за 
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юдео-більшовиків, комуністів і робить те ж саме зло, що завжди 
робила проти Бога, правди, духовно-національного розвитку і 
державної незалежності Русі. Ієрархія "РПЦ - УПЦ" була "висвя-
чена" в сергіянському розколі безбожною більшовицькою владою. 
Червоні "архієреї" далі перебувають на своїх посадах, сидять на 
гачку ФСБ, роз'єднують і обманюють православних. 

"Патріархи РПЦ" Сергій Страгородський та Олексій Сімансь-
кий заявляли: "Комуністична революція - це честь, святиня, кінце-
ва височина Руської Церкви", "радянська влада єдина у світі здійс-
нює ідеали царства Божого", "Ленін - Месія", "Маркс - безсмерт-
ний велетень раю". Сталіна, який проголосив другу п'ятирічку 
"безбожною" - щоб до 1937 р. щезло і саме слово "Бог", - ці "свя-
тейшества" називали "Великим Кормчим". "Митрополит" Ніколай 
Ротов наказав у церквах світити лампадки перед зображеннями 
Сталіна, як перед іконами. У 1960 р. цей 30-річний безбожний ро-
бітник-комуніст де-факто став "патріархом РПЦ". Наступники 
Сергія робили все, щоб підмінити і викорінити святість у Русі. На-
приклад, "патріарх" Олексій за це одержав чотири ордени Трудо-
вого Червоного Прапора та орден Леніна: "Мы должны использо-
вать авторитет церкви, чтобы показать народу, что коммунизм есть 
истинная вера и религия, и воплощение всего лучшего, что было в 
идеалах человечества" (Московская патриархия, №1, 1967 г.). 

"І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповне-
ній іменами богозневажливими...п'яну від крові святих і мучени-
ків Ісусових... мати розпусти й гидоти землі" (Об 17,3-6). Це про-
роцтво здійснилося на більшовицькій "церкві". 

"Месія - Ленін" наказував: "Именно теперь и только теперь, 
когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести 
изъятие церковных ценностей с самой бешенной и беспощадной 
энергией... чем большее число представителей реакционной бур-
жуазии и духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, 
тем лучше". Цей сіоніст 01.05.1919 р. наказував: "Необходимо как 
можно быстрее покончить с попами и религией. Попов расстрели-
вать беспощадно и повсеместно, и как можно больше. Церкви под-
лежат закрытию. Без идиотской волокиты и не спрашивая ни у ко-
го разрешения, расстреливайте всех и за все, расстреливайте, рас-
стреливайте, расстреливайте!" 
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Радянська влада знищила понад 100 тисяч православних хра-
мів, понад 200 тисяч священиків, піддала смертельним репресіям 
мільйони віруючих, а червона патріархія заявляла, що в СРСР ре-
лігію не переслідують. 

Святість не купиш за гроші, тому "РПЦ - УПЦ" за суттю є не-
канонічна, нерозкаяна, повна неправди, має очі, завалені колодами 
гріха, проте звинувачує у неканонічності й очорнює інші конфесії. 
Так, наприклад, коли 20.10.1990 р. Патріарх Української Автоке-
фальної Православної Церкви і першоієрарх УАПЦ серед руської 
діаспори на п'ятьох континентах Мстислав (Скрипник) уперше 
відвідав Русь-Україну та взяв під свій омофор знов відроджену в 
Русі УАПЦ, то московська "церква" ("сергіянсько-більшовицький 
розкол") усіляко оббріхувала його, мовляв, "самосвят", "неканони-
ческий", "прислужник фашистов", "УАПЦ - безблагодатный, бого-
отступный раскол и ведет обманутых людей на сковородку в ад", 
"украинский язык - непристойный для богослужения", "украинс-
кого языка не существует, а есть лишь польско-жидовский гибрид" 
(цитата з різної періодики того часу). 

Патріарха Мстислава було висвячено на епископа разом з ін-
шими єпископами УАПЦ з 1 по 17 травня 1942 р. таємно від німе-
цької влади за участі Митрополита Полікарпа (Сікорського), якого 
було висвячено у Варшаві на єпископа 10.06.1932 р. митрополитом 
Діонісієм, якого було висвячено на єпископа 1913 р. собором єпи-
скопів на чолі з Патріархом Антіохійським Григорієм IV. Тобто 
насправді вся брехлива "РПЦ" з її купленою більшовицькою "бла-
годаттю" навіть близько не може стояти за канонічною ознакою 
поряд з УАПЦ. 

Відомо, що УАПЦ була складовою Православної Церкви в 
Польщі, яка за етнічним складом була майже цілком руською й 
отримала 13.11.1924 р. "Патріарший і Синодально-Канонічний 
Томос Вселенської Царгородської Патріархії про визнання Право-
славної Церкви в Польщі Автокефальною. Царгородський Пат-
ріарх Василій 111 зазначив у Томосі: "Відокремлення від Нашого 
Престолу Київської митрополії (1686 р.) та православних митро-
полій Литви і Полвщі, залежних від Київської, а також прилучення 
їх до святої Московської Церкви відбулося не згідно з канонічни-
ми правилами". [13] Це означає, що "РПЦ МП" не має канонічного 
права володіти Церквою Русі, а "УПЦ МП", насправді є неканоніч-
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ною, бо вона є правонаступницею тієї "церкви", що утворилася в 
Русі внаслідок неканонічного приєднання до Москви в 1686 р. 
"УПЦ-РПЦ" ніколи не мала канонічної єдності з Церквою в Русі, 
перебуває на території іншої держави - Русі - неканонічно як загар-
бник. Не відроджувана Церква Русі, а "РПЦ-УПЦ МП" є розкольни-
цькою, вносить розкол у православну діяльність законної Церкви 
Русі, де "МП" не має для себе й клаптику канонічної території. 

38 правило УІ-го Вселенського Собору говорить, що "адмініс-
тративним та земельним розподілам нехай відповідає і розподіл 
церковних справ". Тобто, якщо Русь є самостійною державою, то в 
межах своїх земельних кордонів повинна мати і свою Церкву, яку 
вона і мала, а "РПЦ-УПЦ МП" повинна діяти лише на москвинсь-
кій землі. 

34 правило святих Апостолів говорить, що "єпископам усякого 
народу слід знати першого у них і визнавати його, як главу...". 
Тобто, Русь та інші народи повинні мати свої помісні Церкви з 
патріархами та митрополитами на чолі їх. Раз в Русі (ще задовго до 
виникнення "МП") була Руська Церква з її главою, то москвинсь-
кий "патріарх" аж ніяк не може бути ще одним главою руської 
Церкви, а нехай його "знають" лише в Московії. 

8 правило ІІІ-го Вселенського Собору наказує, щоб "ніхто з 
богоулюблених єпископів не поширював своєї влади на іншу єпар-
хію, котра від самого початку не була під рукою його, або його 
попередників. Але, якщо хто посягнув і силоміць підпорядкував 
собі якусь єпархію, нехай її поверне, аби не закрадалася під вигля-
дом священнодійства пихатість світської влади,... щоб всяка єпар-
хія зберігала у чистоті і без утисків від початку належні їй права, 
за звичаєм, що здавна утвердився". Тобто небогоулюблені "єпис-
копи" московської "церкви" насильством над русичами пихатої 
світської московської влади неканонічно поширили свою владу на 
єпархії Русі, які від самого початку не були під їх рукою (навпаки, 
землі Московщини входили до канонічної території Київського 
митрополита). Тому ці "єпископи" є небогоулюблені, раз не бажа-
ють виконувати церковні канони і повернути захоплені єпархії 
Руській Церкві. "РПЦ-УПЦ МП" є диявольською рукою москвинсь-
кої пихатої світської влади, яка шарить по Русі й душить. Мусимо 
відрубати ту мерзьку руку на кордоні з Московщиною. Зауважимо, 
що 34 правило святих Апостолів та 8 правило ІІІ-го Вселенського 
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Собору підтверджують концепцію Християнського Націоналізму 
щодо права Національних Держав на національні церкви та висту-
пають проти шовіністичних зазіхань Московщини та її "церкви". 

Московська імперія впродовж 525 років, з XV ст. до нашого 
часу, "неустанно расширяла свои границы" і провела у війнах з 26 
сусідніми державами та регіонами 329 років, тобто майже дві тре-
тини своєї історії. Московія збільшила за той час підлеглу їй тери-
торію майже у 1000 разів (80 кв. км. на день): від 24 тис. кв. км. в 
1462 р. до 23,8 млн. кв. км. в 1914 р. (одна шоста частина земної 
суші). Імперія завойовувала народи, безжально експлуатувала і 
гнала їх далі на війну завойовувати інші народи. Розвалилася ім-
перія, але живий загарбницький дух Московщини, що діє через 
облудливу "РПЦ" і затягує Русь знов до московської в'язниці. 

На жаль, необізнані люди не знають про те, що Бог дав народам 
національні дари, щоб примножувати їх, а вірять промосковським 
брехунам у ризах, які допомагають знищувати й українську історію, й 
українську державність, і Церкву, і нашу мову, і культуру, і наше 
здоров'я, і майбутнє наших нащадків, проводять страшну роботу з 
роз'єднання та самознищення людей і себе самих, є, насправді, бого-
борцями, а не слугами Божими. Наприклад, населення селищ навколо 
Почаєва обрало в нардепи кандидатів від антиукраїнської банди, за 
яких агітували голосувати "монахи" з Почаївської лаври. 

У Московії відбуваються масові демонстрації обурених людей 
з приводу свавілля, вседозволеності і гріхів "єпископату РПЦ". 
Немає такого гріха, яким би не грішили "єпископи", особливо ті, 
що входять до "священного синоду РПЦ", починаючи від содомсь-
кого гріха і до створення аферних банків, грішної торгівлі тощо. 
Саме тому багато людей називають московського "патріарха" не 
Кірілом, а "Курілом", маючи на увазі його кураторство торгівлею 
куривом, горілкою тощо. Христос не мав де голову прихилити, 
навчав не збирати собі скарбів на землі (Мт 6,19), а у цього "Свя-
тейшего господіна", що давав перед Богом чернечу обітницю ма-
теріального "нестяжательства", якщо запонки, то з діамантами; 
якщо годинник, то за десятки тисяч євро; постійно свіжі устриці 
літаками із Парижа та Лондона, квартира, будинок, вілла в Швей-
царії, палац у Геленджику, літак, пишуть ще про торговий центр та 
інше.. .1 ніякий він насправді не монах, як і всі "святєйші", що були 
перед ним і будуть після нього, як і вся гнила "РПЦ" не є церквою, 
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а є сатанинською антицерквою. Зараз "святейшего" нищівно кри-
тикують навіть москвинські ЗМІ, лише в Русі його так вже дехто 
любить. От він і їздить зі скандалами до нас, рекомендує нам пе-
рейменувати вулиці, названі на честь національного героя Івана 
Мазепи, розколює і знищує православ'я. Бо в Московії "право-
слав'я" вже доживає до свого кінця і за муляжною псевдоправос-
лавною його суттю, і за кількістю, так би мовити, православних. 

У Московії батьки наполягли, щоб у школах відмінили уроки 
Божого Закону, як "непотрібні для дітей". Так само не прижива-
ється в Московії капеланство (а антируський уряд взагалі скоро 
скоротить всю армію, яке вже там капеланство... В руських школах 
дозволили викладати лише екуменічну "християнську етику", ще й 
факультативно, ще й світським, часто недалеким і бездуховним 
особам). Навіть за статистикою, москвини у своїм загалі є значно 
менше релігійні, аніж русичі. У нас тепер є 15 тисяч парафій, які 
відносять себе до православ'я, а в Московії - 12 тис. "приходов". У 
Русі - понад 100 архієреїв, в Московщині - близько 100. У Русі -
85 єпархій, у Московії - 67. Згідно з даними МВС, в Русі з 47 млн. 
населення в 2011 р. відвідали Пасхальне Богослужіння 11 млн. 
людей (25%), а в Московії зі 142 млн. людей до храмів прийшли 
8 млн. (5%). На свято Різдва Ісуса Христа у Москві прийшло до 
церков близько 100 тис. людей, а на мусульманське свято Курбан-
байрам - 70 тис. За усіма прогнозами, через 30-50 років у Московії 
"православ'я" опиниться в меншині, як і самі москвини, бо, напри-
клад, уже сьогодні з 9 млн. населення Москви частка москвинів 
становить лише 31%. Навіть разом із русами, грузинами, білору-
сами, вірменами й іншими християнами - набралося б лише 49%, а 
мусульман є 34%. 25.04.2012 р. адвокат Дагір Хасавов заявивив у 
відкритому телеефірі на всю Московщину: "Мы у себя дома (і за 
якісною чисельністю й історично, адже саме хани створили мос-
ковське князівство. - Авт.) Возможно, это вы (немусульмани. -
Авт.) здесь чужие, а мы у себя дома. Если кто-то будет против со-
здания шариатских судов, мы зальем страну кровью, превратим 
Москву в мертвое озеро. Мы будем расширять эту сеть до разме-
ров Арабского халифата. Все мусульмане должны быть объедине-
ны. Россия должна предоставить нам такую возможность". Висока 
народжуваність у мусульман та темпи міграції іноземців, корупція, 
продажність й шовінізм замість ідеології Християнського Націо-
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налізму, 10% працездатного чоловічого населення - все це навіть 
без війни покладе кінець існуванню Московщини. На її найвищих 
керівних посадах є багато немосквинів, а серед президентів, як 
пишуть ЗМІ, досі жодного москвина. Тому не варто Московію 
називати Росією, бо роського там було менше за все, ще менше 
залишилося, а скоро взагалі не буде. 

Москвинська нація щезає, бо від початку її племена були поз-
бавлені природного розвитку і рідного їм самовизначення. У своїм 
загалі москвинська нація також не стала носієм тієї духовної сили, 
яку зовнішніми розбійними діями намагалася здерти з Русі та пе-
ретягти на себе, внутрішньо не пройнялася нею і не ствердилася в 
ній. А якщо немає в народі глибоко закоріненої в століттях духов-
ної (тобто і культурної) сили, доброспроможних духовних устоїв і 
прагнень, потужного Духу нації, то що ж буде оживлювати, захи-
щати, відрізняти, відокремлювати, згуртовувати і зберігати такий 
народ? Він приречений на асиміляцію та розпорошення серед 
інших народів. Москвинський етнос, за його короткої історії, 
більшою мірою існував за рахунок шовіністичного пригноблення й 
експлуатації довколишніх народів. Царська і радянська імперії бу-
ли тюрмою для народів, у котрій, наприклад, русинів періодично 
знищували геноцидами. Москвинський народ був привчений ви-
конувати функцію тюремного наглядача й ката стосовно інших 
народів, мав за те матеріальні пільги, усілякі привілеї, обіймав ке-
рівні посади тощо і це, таким чином, його ідентифікувало й збері-
гало як націю. Розпалася імперія - і москвини залишилися сам на 
сам серед моря азійців зі своєю внутрішньою, на загал, бездухов-
ною (тому і безкультурною) порожнечею, матеріально-раціональ-
ним світоглядом та шовінізмом. На кого його тепер спрямовувати? 
Та звісно ж, за звичкою, на "хохлів". Нехай би Московщина, що 
"собирает русский мир", зібрала до себе з Русі своїх примітивних 
шовіністів, що отруюють нам життя, нав'язують ворожий нам 
"мир", що здихає в Московщині, незважаючи на її торгівлю бага-
тющими природними ресурсами. Чого ж шовіністи той свій зди-
хаючий гнилий "мир" сунуть до нас у Русь, наругою над русинами 
реанімують його? Вони, як той хижий звір, шукають де б нору собі 
вирити, щоб було зручніше плодитися та кров жертв пити досхочу. 
Москвинський шовіністичний "мир", як паразит, міг існувати лише 
за рахунок поневолення інших народів. Не було в світовій історії 
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жодного народу, який би так знищували, як москвинський "мир" 
русичів [див. 16]! Багато імперій і народів зникло за значно мен-
ших випробувань, а Дух Русі живе з його через століття генетично 
вкоріненою серед руського народу духовною культурою! Для 
шовіністів не має бути місця в Русі! Господь заповідав перед воз-
несінням, "щоб проповідалося в ім'я Його покаяння і відпущення 
гріхів між усіма народами" (Лк 24,47). Московщина, разом і її 
"канонічною церквою", повинна була б покаятися перед усіма су-
сідніми народами, як митар Закхей: "... половину добра мого я від-
дам убогим і, якщо кого скривдив чим, поверну вчетверо" 
(Лк 19,8). Але москвинський шовінізм є біснуватим скаженством, 
коли приречена тварюка кидається кусати інших. Яке тут покаян-
ня? "Церква" диявола, його слуги не здатні каятися, лише скажені-
ти. Шовінізм - це засліплена ненависть і зневага до інших народів, 
яка видається шовіністу виявом любові до свого народу, за повної 
відсутності в нім взагалі будь-якої любові. Бо "хто ненавидить 
брата свого, той перебуває в темряві, і не знає куди йде, бо темрява 
заступила очі йому" (1 Ів 2,11). "Усякий, хто не творить правди, не 
є від Бога, як і той, хто не любить брата свого... Той, хто не лю-
бить брата свого, перебуває в смерті... Усякий, хто ненавидить 
брата свого, є людиновбивця... не має життя вічного, що в ньому 
перебувало б" (1 Ів 3,10-15). Смерть - це відсутність любові. Біс-
нування шовініста - це гроблення націй і гроблення його рідної 
нації (його рідної сім'ї та його нащадків), що ми бачимо на прик-
ладі вимираючої корумпованої Московщини. Вже наближається 
час, коли ще й оточуючі народи справедливо виставлять їй, - тем-
ній, агресивній підступній і нерозкаяній, - рахунок за її злочини і 
вона перестане існувати. Бо ніяких її багатств не вистачить, щоб 
сплатити лише одній Русі за геноцид її народу. От ще одне пояснен-
ня, чому імперська Московщина та її "єдино-каноническая церковь" 
скажено йдуть в останній свій наступ на Русь. Це є остання спроба 
шовіністичного, зрадливого й чужеродного проводу Московщини, 
як мінімум, стравити народи між собою чи, у будь-який інший спо-
сіб, знов полонити, виродити й знищити Русь - головного супроти-
вника сатани і головного національного позивача проти геноцидно-
го шовінізму, і в недалекому майбутньому, і на Страшному суді. 
Далі можна очікувати від нерозкаяного звіра, який відчуває свою 
загибель, лише агресію, яка закінчиться його стратою. 
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Святий Націоналістичний Дух Русі живий. Він навіює нам ро-
довою національною пам'яттю і вдачею, щирою християнською 
вірою, не до кінця знищеною нашою культурою та історією, дума-
ми нашого пророка Тараса, молитовною пам'яттю про всіх, хто 
змагався за Русь і загинув від загарбників, а також самим прикла-
дом Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми діяли, гуртувалися, 
шанувалися, любили себе і своє національне, щоб мали свою На-
ціональну Державу і Національну Церкву, щоб були християнами-
націоналістами і таких обирали до парламенту. Вертаймо собі 
нашу вкрадену назву - Русь. Московія протягом століть не пото-
пала досі лише за рахунок Духу Русі-України, яку ще й знищувала 
(лише в XX ст. близько 50 млн. русів!), тому і зараз намагається 
видертися нам на голову, топлячи нас. Тому так "Куріли" їздять до 
Русі, так не хочуть її "пущать" від себе, мовляв, "збирають руський 
мир". Нехай збирають у себе - у вироджуваній Московщині, а ми з 
себе тих лукавих паразитів скинемо, що довели вже і Русь до межі 
виживання. Ми мусимо скинути з себе не тільки безтямних моск-
винів-шовіністів з їх "канонічною" повією - московською "церк-
вою", а й сіоністів, і виродків зі "своїх", і кримінальних олігархів, 
що знищують нашу національну руську сім'ю, Національну Русь-
ку Державу та Церкву, позбавляють нас подвійного національно-
державного захисту, сіють ворожнечу між націями і вже роблять 
нас безправними рабами на нашій землі. Якщо ми не збережемо 
свою руську націю та віру, якщо допустимо, щоб нас у Русі зроби-
ли нацменшиною і лукаві чужинці визначали нашу долю, якщо не 
будемо смертельною хваткою триматися за своє національне, не 
будемо відкривати Царство Боже, що є всередині нас (і всередині 
нашої нації - Лк 17,21), не будемо єднатися навколо нього, не бу-
демо голосувати на виборах завжди тільки за русинів - християн-
націоналістів, то наше життя виявиться марним, а наші діти будуть 
рабами у світового сіонізму та його світового уряду. 

А націоналісти нехай напишуть в перших пунктах своєї перед-
виборчої програми, що зобов'язуються, прийшовши до влади, 
найперше впровадити конкретні найсуворіші закони (з наступним 
унесенням їх до Конституції) про відкликання з народних депута-
тів і притягнення їх до кримінальної відповідальності за корупцію 
та невиконання передвиборчих зобов'язань, а особливо сувору 
відповідальність за це для своїх недбалих однопартійців, якби такі 
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виявилися. Націоналісти, досягнувши влади, не повинні мати 
високих зарплат і пільг. Вони повинні йти до влади, щоб витягну-
ти Русь від краю прірви знищення й рабства, куди нас зіштовхнули 
вороги; повинні йти до влади за велінням совісті й з готовністю 
принести себе в жертву за побудову справедливої Національної 
Держави, знаючи, що вороги будуть очорнювати і знищувати їх. 

І все ж, обираймо поки що не так особистості кандидатів, як 
ідеологію Християнського Націоналізму, яка сама по собі є добро-
духовною, не зрадить нас, хоч би там що - працюватиме на нас, і 
рано чи пізно, але таки поставить усе з голови на ноги, "шукатиме 
найперше Царства Божого й правди Його, а все інше (і матеріаль-
не. - Авт.) додасться", ще й з надлишком (Мт 6,33). Так, і єванге-
льське християнське вчення не зрадить нас, буде завжди спасите-
льним, життєдайним дороговказом, хоч як би не претендували на 
єдино-"канонічне" його тлумачення та приватизацію всілякі дия-
вольські "церкви" та інквізиції, як би не спокушали відвернутися 
від нього своєю огидною поведінкою. 

Ще не пізно, треба захищатися наступаючи. Слід добитися, щоб 
наша держава була руською за духом, де все служило б на захист, 
зміцнення, об'єднання, домінування та розквіт найперше руськості. 
Лише в національній духовно об'єднаній руській сім'ї-державі ми 
зможемо розумно протистояти глобалізаційно-антихристовому 
наступу, ще й зможемо пробувати ширити Царство Боже по всьому 
світу. Часу вже майже немає, але, якщо хочемо спасти себе і своїх 
нащадків, мусимо об'єднуватися навколо Християнського Націона-
лізму, пропагувати його серед інших націй і працювати на нього з 
усіх сил, бо він - єдиний порятунок націям від Бога, зневажити ним 
- це прийняти владу антихриста. 

Що ж до "кодла гадючого" (Мт 3,7; 23,3), то необхідно, щоб бі-
ля церковних справ не залишилося жодного "єпископа", поставле-
ного радянською владою. Необхідно, щоб Русь мала свою помісну 
Православну Церкву, єпископи та священики котрої були б духов-
ними й відданими у своїм служінні Богу та руському народу. 

Русине! Вимагай люстрації серед "єпископату, священства і мо-
нашества". Усі, хто співпрацював із безбожними більшовиками, по-
винні бути викинуті з Церкви. Не дай жодної копійки для 
ряджених у ряси "канонічних" посіпак московського шовінізму, які 
вже хочуть приватизувати наші церкви і лаври, щоб осібно 
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ними володіти, грабувати їх та наживатися там від людських по-
жертв, ще й визначат и, кому можна, а кому не можна туди заходити. 
Коли йдеш до лавр поклонитися мощам руських святих, то покло-
нися їм, але намагайся там не залишити й копійки для окупантів на-
ших національних святинь, слуг більшовицької "церкви" та апокаліп-
тичного дракона - розкольників-сергіянців, які ще й гримають на те-
бе за те, що молишся в руських церквах: нехай Москва їх годує! На-
магайся оминати їхні храми, бо там заправляють бездуховні сліпці, 
боягузливі прислужники темряви і зрадники Божої Правди, "гроби 
розмальовані, лицеміри, що зачиняють Царство Небесне перед людь-
ми, і самі не входять, і іншим не дають увійти" (Мт 23,13). Вони тяг-
нуть до рабства твоїх і своїх дітей, наближують кінець світу. Тому 
треба робити зібрання місцевих вірян й ухвалювати перехід "прихо-
ду" разом із храмом до парафії УАПЦ чи УПЦ КП. Не жалійте ви-
родків-попів, подумайте про майбутнє своїх дітей! 

Чому вони виганяють русів із храмів? Бо Бог озлобив їхні сер-
ця, як колись фараону, і вони, безтямні, самі працюють на те, щоб 
їхні храми опустіли, а їх самих виганяли. А ти, руско, усе сунеш і 
сунеш туди, а потім плачешся, як тебе там образили і як тобі тяжко 
жити в державі, де керують негідники, за котрих підмовляють го-
лосувати лиходії в ризах, яким ти руки хочеш цілувати, а вони то-
бою ще й бридяться. Не ходи до промосквинських попів! Чи варто 
загравати з сергіянцями, вітати їх із християнськими святами, лу-
кавити, шукати їхньої дружби навіть тоді, коли доводиться обти-
ратися від їхніх образ? Чи не Сам Господь їхньою ж озлобленістю 
жене від них? - Тому що хоче зберегти Русь і мати гідних христи-
ян-русинів за Храм Собі. Віддаймося ж належно на Його волю і 
будьмо твердими у вірі, і прилучаймо до себе лише гідних. А Гос-
подь допоможе очистити й об'єднати християнство Русі. 

Сергіянці відмовляються говорити правду про геноцид у Русі, 
про визвольну боротьбу руського народу і правдиву його історію, 
бо їм те не болить і не хочуть вони, щоб правда об'єднувала і виз-
воляла народ. Вони, на догоду шовіністичній Москві, як диявол, 
розколюють руську єдність, перешкоджають будівництву Націо-
нальної Державності Русі, зневірюють і відштовхують віруючих 
від Церкви, сіють недовіру до справжніх народних захисників і 
патріотів. Вони користаються довірливістю і необізнаністю руси-
нів, які навіть не підозрюють, що слуга "Божий" може брехати. 
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Христос промовляє до церковних "злодіїв у законі", "каноніч-
них" слуг диявола та до їхніх фанатичних "синів геєни, удвічі гір-
ших" за їхніх наставників (Мт 23,15): "Ваш батько - диявол... він 
був душогуб споконвіку і в правді не встояв, бо правди немає в 
нім... бо він - батько неправди" (Ів 8,44). Робімо все, щоб вимести 
те "московсько-канонічне сміття" з Русі. Не можна "кидати перли" 
перед невиправними шовіністами та їхньою московською "церк-
вою". Мусимо створити їм умови, щоб вони згинули з Русі! 

Русичі, коли йдете до окупованих руських святинь і почуєте там 
шельмування за те, що ходите до руських церков, то сміливо заяв-
ляйте: "Ходила і буду ходити. Подивіться на себе, розкольники. Я 
прийшла не до вас, а до руської святині і до рідних святих. Ніхто не 
має права силоміць вигнати нас із наших національних святинь, ви 
їх ще не приватизували"... Ми, руси, на своїй руській землі! Йдіть 
туди гуртом, зі своїми свічками, не купуйте там нічого. Не спові-
дайтеся, не причащайтеся і нічого не освячуйте у грішників, безду-
ховних сліпців, не піде це вам на втіху. Не купуйте там води, тим 
більше не беріть сергіянцями "освяченої". Не беріть участі в їх 
"службах". Просто налийте собі води біля стопи Божої Матері (в 
Почаївській лаврі). Не кривіть душею, не зрікайтеся свого святого і 
національного, не обманюйте. Гріх - на них, а ви просто помоліться, 
а Господь - Серцезнавець, Він завжди бачить щире молитовне по-
каяння, щиру віру, сумніви й надію, - і простить, і благословить. 
Він Сам переживав найперше за "овечок Ізраїля" і народам благос-
ловив природно вболівати найперше за своє рідне, національне, за-
хищати його та примножувати національні Богом дані таланти. 

Розповідаймо русам правду про те, що нерозкаяна московська 
"церква" - це служниця диявола. І нехай вона не хвалиться своїми 
підкупленими зв'язками з іншими церквами, різними чудесами, під-
тримкою світської влади, чисельністю споруд, багатством, бо неправ-
дива суть її залишається, а сила Божа - з правдою! Не сховати псев-
доцерковникам Бога і Його правду під купленими папірцями про їх 
"святість", "бо немає нічого прихованого, що не стало б відомим і не 
відкрилося б" (Лк 8,17). А чудеса Бог здійснює переважно саме там, 
де страшно примножується гріх і де віряни позбавлені справжньої 
духовної опіки. Цих людей ведуть сліпці й грішники симонійно-
більшовицької "благодаті", тому милостивий Бог мусить уже в чу-
десний спосіб рятувати та попереджати цих простих і обманутих щи-
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ро віруючих людей. Також ще є багато чудес від злої сили, щоб зваб-
лювати необізнаних, самовпевнених людей і, за свято-подібною уда-
ваністю, навпаки віддаляти їх від святості та правди. 

"РПЦ" під проводом ФСБ "собирает весь русский мир и фун-
даментом этого русского мира есть русская церковь" (В.Путін). У 
Русі-Україні це близько 11 тисяч "приходов УПЦ - МП", що ста-
новить 65% від усієї кількості "приходов" і православних парафій 
в Русі. Досвідчені політологи є такої думки з цього приводу: "Як-
що хоча б 20% православного населення держави належить до 
юрисдикції Москви, то говорити про незалежну руську державу є 
фікцією". Сьогодні до нас приїжджають "Лужкови" і заявляють, 
що Руська держава - "это временное недоразумение". 

Московська "церква" воює проти Духа Святого, підступно і 
неправдою сіє ворожнечу серед руського народу, працює на зни-
щення всесвітнього Християнського Націоналізму, а, отже, усіх 
національних держав, їх Церков і самої себе. Бездуховно сліпа, 
блюдолизна, затуркана, неправдива з її хитрими "архієреями"-
безбожниками, вона спокутує і веде до загибелі своїх сліпих, ще 
більше затурканих "прихожан", штовхає їх до дій, які сприяють 
становленню всесвітньої влади антихриста, бо "не може дерево 
погане ("РПЦ-УПЦ МП". - Авт.) плоди добрі родити" (Мт 7,18). 

"Кожна рослина, яку не посадив Мій Небесний Отець, буде ви-
коренена" (Мт 15,13). Так і ми, руси, повинні викоренити агентур-
ну московську "церкву" з Русі. Неможливо розбудовувати незале-
жну Національну Державу, маючи тюремний контроль над її ду-
ховним простором із боку зарубіжних ворожих політичних 
центрів, які роз'єднують наш народ, бо "кожне царство, поділене 
супротив себе, запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супротив 
себе, не втримаються" (Мт 12,25). 

Нас, русів, - 78%, скільки часу і як ще треба нас дурити та 
знищувати, яких ще тортур треба на нас, що б ми всі нарешті збаг-
нули про необхідність русам єднатися навколо свого рідного русь-
кого?! Адже лише інтереси своєї рідної руської хати, руські націо-
нальні інтереси можуть згуртувати нас, бо ми всі зараз роз'єднані 
й посварені між собою, не маємо спільних поглядів, тягнемо вріз-
нобіч, слухаємо всіляких брехунів, не бачимо основи для єднання, 
а вона - всередині нас, вона - це Благословенний Націоналізм! 
"Боже Царство всередині вас!" (Лк 17,21). 
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Отже, руси, чи будемо молитися далі на "Боголюбских, Невских, 
Донских, Московских Святейших", їхніх царів та їхніх родичів? Бу-
демо далі разом із "РПЦ - УПЦ МП" проклинати своїх народних 
героїв і святих та цуратися свого родоводу й усього, що з ним 
пов'язано? Будемо далі пити московську гнилу й темну воду, щоб 
наші нащадки стали світовим сміттям безрідних, безтямних, поз-
бавлених національної державності, роз'єднаних і отваринених без-
правних бродяг і рабів? "Сказано в Писанні, хто вірує в Мене, у того 
з утроби його потечуть ріки води живої" (Ів 7,38). То хіба Русь не 
може напитися у себе, благословенної Богом для всіх націй "живої 
води, що тече в життя вічне" (Ів 4,11-14)? Чи мусимо у Москви ку-
пувати смердюче з її утроби? Хіба руська нація і чисельно, і якісно, 
й історично не є значно більше віруючою в Господа, аніж москвин-
ська? Хіба з утроби кожного русина та всієї руської держави не мо-
жуть, за Божою обітницею, потекти ріки води живої? Треба лише 
вірити Господу (а не промосковським брехунам у ризах) і з вірою 
будувати Національну Державу та помісну Руську Церкву, бо "віра 
без діл - мертва!" (Як 2,26). Господь застерігає: "Ви поклоняєтесь 
тому, кого не знаєте (неправдивій "РПЦ-УПЦ МП", її "патріарху", 
"єпископам", попам з їх "повчаннями". - Авт.)..., але правдиві пок-
лонники будуть поклонятися Отцеві ні на цій горі, ні в Єрусалимі 
(ні в "едино-канонической" Москві. - Авт.)..., а в Дусі та істині, бо 
Отець шукає собі таких поклонників" (Ів 4,21-23). 

Поза Церквою спасіння немає. Благодать Божа, котра все покри-
ває, існує лише в правдивій Церкві Божій. Віра і сповідання без на-
лежності до такої правдивої Церкви - це бісівське удавання: 
Дії 16,16-18; Мр 3,11. Так і псевдоцерковники-сергіянці начебто 
наслідують Апостола Петра у визнанні Христа (Мт 16,16), а 
насправді чинять опір Церкві Божій. Хто не живе для правди, ті, "як 
вівці заблукані, що не мають пастиря" (1 Петр 2,25), відірвалися від 
Тіла Господнього, котре є Церква, відломилися від Гілки благодат-
ної, Божої Церкви (Ів 10,15; Кол 1,24; Еф 5,23). Сергіянці та "біси 
вірують і тремтять" (Як 2,19), але не спасуться, бо в гордощах відді-
лилися від Бога, ангелів і Його Церкви. Бо "Якщо маю ... всю віру, 
так що і гори можу пересувати, а любові не маю - то я ніщо" 
(1 Кор 13,2). Псевдоцерковники не мають любові, зненавиділи Церк-
ву Божу, підмінили її своєю сектою. Сергіянська скверна підмінює і 
відводить необізнаних вірян від Тіла Христового - Його Церкви. 
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"РПЦ" називає себе "едино канонической и благодатной", бо, 
мовляв, її такою визнають усі інші помісні православні Церкви... 
Але благодать за гроші не передається. "РПЦ" ввела у спокусу все 
вселенське православ'я, кермачі котрого і досі живуть у тій отруй-
ливій спокусі, з сатанинським жалом нерозкаяння за симонійне 
"визнання" більшовицької антицеркви. То нехай ті патріархи забе-
руть із Русі собі в їх держави таку любу їм московську "святу 
церкву", а ми, руси, знаємо, що неправдою можна весь світ обійти, 
але назад не вернутись. Москвинська "церква" обійшла неправдою 
весь світ, починаючи від Русі, тож, русичі, з Русі її вже давно треба 
гнати. Якщо хтось із патріархів думають інакше: що то саме вони з 
їхніми печатками та грамотами є "Божа благодать" та "Божа церк-
ва", що то саме від них залежить, де бути Божій благодаті, а де ні, і 
що апостольська Русь не може мати своєї Національної Правосла-
вної Церкви та Національної Державності, а повинна поклонятися 
сергіянським "гробам побіленим" та вимирати - то нам, русини, 
треба так вчинити, як Христос: "...увійшовши в Церкву Божу, 
вигнав усіх, що продавали і купували в Храмі, і поперевертав сто-
ли міняйл і лави тих, що продавали"... Дім Божий, Національна 
Руська Православна Церква і Національна держава Русь, буде до-
мом молитви та служіння Богові й ближньому, а найперше руси-
чам, і ми не дозволимо будь-кому робити з нього "печеру розбій-
ників" (Мт 21,12-13)! 

"Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою за-
напастить?" (Мт 16,26). Диявол пропонував Христу всі царства сві-
ту з їх славою, але Ісус відповів: "Відійди, сатано! Бо ж написано: 
Господу Богу своєму вклоняйся і служи Одному Йому" (Мт 4,10). 
Ось чому не можна ходити до московської секти, бо це - поклонін-
ня сергіянцям і шовінізму, а не Богу. Ось чому не можна вірити і 
тим, хто визнає "канонічною" московську "церкву", бо: "Що спіль-
ного між праведністю та беззаконням, ... у світла з темрявою... Вий-
діть тому з-поміж них та й відлучіться... і не торкайтесь нечистого, -
і Я вас прийму" (2 Кор 6,14). 

Ми спасаємось Євангелієм, якщо викладене заховуємо так, як 
Апостоли нам блйговіствували (1 Кор 15,1-2), а не так, як вигадали 
сергіянці. "Хто не зі мною, той проти Мене; і хто не збирає зі Мною, 
той марнує", - говорить Господь (Лк 11,23). То чи може бути благо-
дать Божа у "РПЦ", що потоптала церковні канони, марнує й ув'яз-
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нює Божу спадщину, розколює, підмінює і воює з Божою Церквою в 
Русі? Сергіянці гордовито відокремилися від Божої Церкви, самі 
себе, замість Господа, зробили головами в їхній секті. Тому вони -
ніщо. Христос - Голова Церкви і Він - Спаситель тіла (котре є 
Церква - Кол 1,24, Еф 5,23). Хто не в тілі, той без Голови - Христа 
Спасителя. Без Церкви ні Спасителя немає, ні благодаті, ні благоче-
стя (Ів 15,4-6). Хто "Церкви не послухає, то нехай він буде тобі, як 
язичник і митар" (Мт 18,17). З відступниками не треба навіть спіл-
куватися: "Кожен, хто переступає вчення Христове і не є в ньому, не 
має Бога; хто дотримується учення Христового, має і Отця, і Сина. 
Хто приходить до вас і не приносить цього вчення, того не прий-
майте в дім і не вітайте його" (2 Ів 9,10). 

Як же псевдоцерковники сергіянці-розкольники, шовіністи з 
"РПЦ-УПЦ МП", "РГТЦЗ МП" та інші сектанти сподіваються спас-
тися поза Господньою Церквою, коли в Новому Завіті ніхто не спа-
сався поза нею, хоч би й дуже був благочестивим та навіть мав Боже 
покликання? Для спасіння людині необхідно: 1) вірити в Ісуса 
Христа (Дії 4,12), 2) брати участь у Святих Таїнствах, через котрі 
нам подаються всі Божі сили до життя і благочестя (2 Петр 1,3; 
Ів 3,3; 6,53), 3) проводити добре чеснотне життя (Мт 7,21; 19,17). 
Усі ці пункти заховуються, проповідуються та благодатно діють 
лише в правдивій Православній Церкві, де Головою є Господь і ви-
конуються Його та апостолів настанови (Рим 10,17), канони Церкви, 
де завжди живе покаяння і спокута за гріхи. Без цього наша віра не 
може бути правдивою чи православною. "Неправдиві вчителі, які 
внесуть згубні єресі ... накличуть на себе скору погибель" 
(2 Петр 2,1). Св. Іриней говорив: "В ній (в Церкві) для цілого світу 
показаний один шлях до спасіння; бо їй доручено світ Божий і Божа 
премудрість, через котру вона спасає всіх людей". Св. Кіпріян 
навчає: "Хто не має Церкву за матір, той не може мати Батьком Сво-
їм Бога. Якби хтось спасся поза ковчегом Ноя, то і ті, що поза Церк-
вою, могли б спастись. Господь говорить: "Хто не зі Мною, той 
проти Мене; і хто не збирає зі Мною, той розкидає" (Лк 11,23). Тому 
псевдоцерковників слід уникати. 

Ще щодо канонічності... Мойсей благав Бога, що запалав гні-
вом на народ, який зробив собі золотого "бога": "Прости їм гріх 
їхній, а якщо ні, то витри і мене з книги Твоєї" (Вих 32,32). Так 
робить Пастир Добрий, який душу свою покладає за овець і при-
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носить себе в жертву задля їх спасіння, як і Христос приніс. А 
"РПЦ-УПЦ МП" є тим наймитом сатани, бачить, як вовки знищу-
ють руську націю і не рятує овечок - русів, бо вони є не його, а ще 
й жене ті вівці до юдео-шовіністичних вовків і ласує овечками ра-
зом із вовками. "УПЦ МП" тільки "стриже" овечок, жирує і благо-
денствує з них, вимираючих у Русі, ще й хоче приватизувати їх. І в 
своїй "канонической благодати" наймит навіть не може зазирнути 
у недалеке майбутнє, коли різні вовки з'їдять і його самого з усією 
його родиною. "Канонический" наймит поки що має тільки одну 
проблему - це Пастир Добрий, яким його робить жертвоприно-
шення себе задля нації. 

І ще... Мойсей, випереджуючи та пом'якшуючи гнів Божий, 
перед тим, як благати Бога за прощення народу, наказав знищити 
протягом дня три тисячі людей з тих, хто поклонився тельцю... 
Чому б, у контексті негідного пастирства, не розуміти під золотим 
тельцем - владоможних олігархів, сіоністів, шовіністів та "їх мос-
ковське святейшество", обвішане брильянтами та всякими коштов-
ностями з усім їх бізнесом, а під тими, хто поклоняється тельцю -
виродків, ї"х блаженства, високопреосвященства, преосвященства, 
високопреподобія та подобія" - з "канонической" банди, яку про-
кляли хрещені кров'ю і розіп'яті разом з Христом мученики? 

Що може бути страшнішим за те, як іти до цих проклятих роз-
кольників "МП" та брати "шлюб" у них, "хрестити" дітей і окроп-
люватися "освяченою" ними водою? Адже кров Христа і Його 
страждальців - на них, нерозкаяних, і на всіх, хто разом із ними 
зневажає нею. То не вода бризкає з їх кропила, а смертельний піт 
та сльози невинно вбитих, катованих і зраджених святих, волаю-
чих до Бога про справедливість. То не Кров і Тіло Господні в їх 
потирі, а кров мучеників - "таїнство" сатани, прийняття його вла-
ди і присяга йому... 

Як відомо: "Хула на Духа Святого не проститься людям... ні в 
цьому житті, ні в майбутньому. Або визнайте дерево добрим і плід 
його добрим; або визнайте дерево поганим і плід його поганим, бо 
дерево пізнається з плоду" (Мт 12,31-33). Уся "РПЦ" здавна, зокре-
ма з її сергіянс^кою єресе-розкольницькою трансформацією, став-
лениками і послідовниками більшовицької богоборчої симонійної 
"благодаті", образила Духа Святого, є поганим деревом з поганими 
плодами від нього. Ім'я цьому дереву - антицерква "РПЦ-УПЦ 
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МП". І не має псевдоцерковникам прощення ні в цьому житті, ні в 
майбутньому. Так говорить Святе Писання. Страшно, але, за духов-
ними законами, плодом цього поганого дерева вільно чи невільно 
стають також усі, кого "охрещує, вінчає, причащає, сповідає, миро-
помазує" "блудниця на червоній звірині". Не Святий Дух, а дух зла, 
неправди і погибелі сходить на вільно-невільні жертви так званої 
"канонічної" діяльності диявольського московського "патріархату". 
Усі, хто причащається його "благодаті", стають бездуховними і без-
тямними в житті сліпцями, не розуміють, що відбувається в світі, не 
бачать справжньої причини зла, бо вони самі вже стають складовою 
природи зла, добровільно прийняли його, дослухаються його, ша-
нують його, догоджають йому, поклоняються і служать йому. Вони 
приречені воювати на боці зла й цуратися спасіння, хоча думають, 
що роблять усе навпаки. Ось природа незбагненного фанатизму сер-
гіянців. Люди, наче почмарені, відмовляються навіть узяти до рук і 
прочитати правду про їхню улюблену "УПЦ - РПЦ МП". Навіть 
слухати про це не хочуть. Зате негайно кинуться виконувати все, що 
їм накаже їх "канонический бог" - пекельна московська "церква": 
зречуться для неї свого Богом даного руського родоводу, проклина-
тимуть героїв і святих Русі, зненавидять і навіть кинуться бити тих, 
хто хотів би їх урятувати, як гої, бігтимуть голосувати за рекомен-
дованих "РПЦ-УПЦ" авантюрних кандидатів, тягтимуть до загибелі 
себе, оточення, Русь і весь світ... Злий дух сергіянської "церкви" 
огортає їх, примушує страждати, не відкриває їм причини страж-
дань, а нацьковує на те, що могло б стати для них порятунком. 

Що можна порадити тим людям, які "причастилися" "канони-
ческой" сергіянсько-диявольської "благодаті", але ще згубно не 
просяклися нею і ще відчувають, що в їхньому житті щось відбу-
вається не так, хто задумається раптом і запідозрить, що московсь-
ка "церква" не є тією, за кого себе видає? Відповідь одна: необхід-
но принести покаянну сповідь у незалежних від Москви УАПЦ чи 
УПЦ КП, які відроджують справжню Руську Православну Церкву 
Київського Патріархату. Слід також після "московської благодаті" 
здійснити перехрещення, перевінчання, а далі - ні ногою до мос-
ковської "церкви". Також необхідна викупна праця на спасіння й 
інших душ від тенет "канонічної" "п'яної від крові святих і муче-
ників Ісусових... матері розпусти й гидоти землі". (Об 17,3-6). 
"... Що спільного між праведністю та беззаконням, ... у світла з те-
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мрявою... Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться... і не торкай-
тесь нечистого, - і Я вас прийму" (2 Кор 6,14). Треба всіма силами 
виводити з Русі злі дерева, що розрослись і затьмарили Сонце 
Правди. Треба бути християнином-націоналістом, тоді просвітить-
ся і збагнеться правда, і в розумі, і в серці, і в душі, оживуть, дзвін-
ко заграють і весело потечуть живою водою віра, надія, любов. 

"Ти, коли остережеш несправедливого чи праведного, а він не 
вернеться від своєї несправедливості та гріха ... він помре, а ти 
душу свою врятував"... (Єз 3,18-21). 

"Хто злому каже: "Ти праведний", того народ клястиме, люди 
зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре і зійде на 
них благословення" (Пр 24,24-25). "На стежку безбожних не йди і 
не ходи на дорогу лихих" (Пр 4,14). "Ненавидить праведний слово 
брехливе" (Пр 13,5). "Уста брехливі - огида у Господа" (Пр 12, 22). 
"Раб же той, який знав волю Господаря свого, та не був готовий і 
не робив за волею Його, буде багато битий" (Лк 12,47). "Коли б 
навіть ми або Ангел із неба благовіствував вам усупереч тому, що 
ми благовіствували, - нехай буде анафема" (Гал 1,8). "Бо яку від-
повідь дам я, не кажу - Богу, але моїй совісті, коли через марнос-
лавство і думку людську, яка нічого не варта, відкину правдиву 
віру, що спасає тих, хто любить її?" (Преп. Максим Сповідник). 

Пом'яни, Господи, всіх христолюбивих націоналістів-русичів, 
козаків і козачок - патріотів Русі-України, та будь особливо ми-
лостивим провидінням Твоїм із ними... Пом'яни, Господи, всіх 
православних християн і всіх християн, що шукають порятунку від 
Тебе й прагнуть ходити стежками заповітів Твоїх у страху перед 
Тобою і об'єднай їх навколо Християнського Націоналізму... 
Пом'яни, Господи, тих, хто ворогує проти Тебе та проти нас, про-
ти Твоїх христолюбивих націй та проти наших друзів - нехай ці 
вороги відпадуть від замірів своїх... Амінь. 

ЗВЕРНЕННЯ 

Національно-демократичні руські сили! Побачимо справедли-
вість у Русі-Україні ще за свого життя! Шукайте духовного лідера-
посередника між усіма вами, якому ви щиро довіряли б, до слова 
котрого хотіли б і мусили прислуховуватися. Затвердіть на загаль-
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них зборах таку кандидатуру. Можливо, різні національні сили 
оберуть різних духовних лідерів. Коли знайдете такого, тоді вирі-
шимо, що робити далі, і спільна справа мусить рушити з місця. 
Однією з найважливіших рис вашого духовного лідера має бути 
безкомпромісна, саможертовна і надихаюча відданість Християн-
ському Націоналізму. Отже, ні Москва, ні Рим, ні Стамбул, а Русь! 
Якщо такого лідера не знайдете - ваші діти й онуки будуть раба-
ми, а ви в пеклі. Час пішов. 
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