
НЕВЖЕ СКОРО НАСТАНЕ  НОВИЙ ПОЧАТОК СВІТУ 

Говорено переговорено про прийдешній кінець світу. Хоча кінець Світу можна трактувати 

по-різному, це завжди означає одне - Кінець Старого Світу! Для багатьох людей це слово 

має багато значень і це можуть бути: 

 - Зміна поглядів на своє життя; - Крах старих засад і традицій; - Круті зміни в сім'ї або на 

роботі; - Кінець світу у Світі; -Руйнування цивілізації; -Зміна Рас; -Загибель Планети, 

Сонячної Системи, Галактики або Всесвіту. Але ж КІНЕЦЬ - це й ПОЧАТОК чогось нового, 

де Кінець є закінченням даного відтинку Шляху, Часу або Життя і за ним вже буде новий 

Початок : - Інший облік часу.І цей  Новий Шлях буде не менш цікавий від минулого, буде  й  

інше  Життя. Воно не відоме - вона просто інше. 

 Насамперед,для розуміння наведеного викладу дамо пояснення будови Всесвіту… 

 
Увесь Всесвіт нагадує гігантський ланцюг, ланки якого і є ступенями Щаблів Світобудови.  
  
1) Щаблі Світобудови , які складається з 12 Ступеней  по яких піднімаються Боги і 
Душі. Щаблі Світобудови також включають  в себе Духовний Світ Землі, який 
розташовується з 2 по 8 Ступінь;  
2) Небесні щаблі мають 8 Ступеней з 12 Щаблів Світобудови. Вони відносяться до 
Населеного Світу і по них піднімаються люди в своєму духовному розвитку;  
3) Тіньові щаблі   відносяться до Царства Мертвих, яке розташовується на перших 4 
Сходинках Щаблів Світобудови.  
 
Щаблі Світобудови беруть  свій початок у Залюдненого  Світу-Планети і поширюються по 
Простору подібно кинутому у воду каменю: чим далі від центру, тим ширше коло. Тобто, 
кожна наступна Ступінь Щаблів Світобудови ширше від попередньої вдвічі. На кожній з 12 
Ступеней Щаблів Світобудови існує свій Світ – аналог нашого Світу. Але, чим далі від 
Землі знаходиться цей Світ, тим цей світ є кращим й ідеальнимі. Адже все найкрасивіше і 
досконале людина створює у своїй уяві. І те, що вона потім втілює в матеріальному світі, 
майже завжди є блідою тінню уявного оригіналу! Це відбувається тому, що наш 
Матеріальний Світ запрограмований так, щоб Душа рвалася повернутися назад Додому в 
Небесне Царство! 
Щаблі Світобудови розташовуються так:  
1 ступіньпочинається ВІД центру планети.  
2 ступінь проходить по поверхні планети.  
3 ступінь йде за рівнем дощових хмар.  
4 щабельзнаходиться на рівні білих хмар що ширяють високо в небі.  Тут же закінчується 
Царство Мертвих.. 
 5 ступінь проходить там, де закінчується шар атмосфери навколо нашої планети.  
6 ступенів , як би відмежовує атмосферу нашої планети від космосу. Це рівень озонового 
шару Землі, де з нижньої частини Енергетичної Мережі (внизу) видно блакитний небесний 
простір над землею, а з верхньої її частини (вгорі) - чорноту космосу і зірки.  
Подальші ступені Щаблів Світобудови Енергетичною Межею не відокремлюються!  
На 8 ступені  закінчується Духовний Світ, що належить нашій планеті 
 



 Духовний Світ так само має 7 рівнів, але починається він з 2 Сходинки  Щаблів 
Світобудови, де нижні рівні належать Темряві, а верхні Світлу. Саме там знаходяться ті 
Вчителі Землі, які живуть і працюють в Духовному Світі нашої планети. 
 9 ступенів розташовується на супутнику нашої планети Місяці. Саме тут, на Місяці 
фіксується 9 ступенів Щаблів Світобудови нашого Залюдненого Світу. Внаслідок чого, 9 
Ступінь переміщається разом з Місяцем по його орбіті навколо Землі.Цей матеріальний 
орієнтир створений Верховними Богами навмисне, щоб люди, Душі яких досягли свого 
завершення 12 циклів Життів на планеті, ЗНАЛИ, куди попрямують їх Душі, вставши на 9 
Ступінь Небесних Щаблів,  
На 9 Ступені  Щаблів Світобудови стоять Батьки Душ НАШОГО Залюдненого Миру 
планети Земля! Саме тому Місяць має такий сильний вплив на наш Матеріальний Світ!  
10 ступінь проходить на рівні Сонця. А якщо бути ще точнішим, то біля нього - на 
Меркурії. Це перша планета нашої сонячної системи від сонця.  Вона так само є 
фіксованою крапкою в просторі Всесвіту і закріплена за матеріальним тілом - планетою.  
Таке положення 10 Сходинки однакове для всіх населених світів всіх сонячних систем 
Залюднених Галактик нашого Всесвіту, тих справжніх Світів, за які  кріпляться Щаблі 
Світобудови. 11 ступенів - в центрі нашої Галактики. Ця Ступінь є спільною для всіх 7 
Сонячних Систем нашої Галактики. Цим місцем є Нібіру, тому 11 Ступінь так само, як і 9, і 
10 Ступені, є фіксованою крапкою в просторі Всесвіту і закріплена за матеріальним 
об'єктом! Але на відміну від попередніх Ступеней, вона постійно розташовується в одній і 
тій же точці простору з початку зародження нашого Всесвіту! 
 
Ознайомившись з Божественим устроєм Всесвіту, перейдемо до висвітлення піднятої 
проблеми – проблеми його Кінця… 

 

 Людині завжди було шкода розлучатися зі звичними речами або з усталеним укладом 

життя. Поки у людини є пам'ять, вона буде дивитися назад і лише деколи вперед! Навіть 

зараз вже помітно, що все навколо нас давно змінилося: і життя, і самі люди. Але людина 

сліпо йде вперед, не помічаючи змін що сталися , і дивується, коли оточуючі його люди 

живуть у тіснму  зв'язку з критеріями реального Часу.  Хочемо ми цього чи ні, але зміни в 

Душах людей ВЖЕ відбулися, змінивши життя навколо нас з вами. Просто, ми цього ще не 

усвідомили, тому не випадково ВИБІР між Золотим Віком або Зміною Рас припадає саме 

зараз - у серединному циклі п'ятої раси, коли люди загрузли у Злі Матеріального Світу, 

коли зло гніздиться не тільки в душах людей, а й поширюється навколо них заражаючи 

злом інших людей, з яким ми живемо поруч із самого свого народження в матеріальному 

світі: заздрість, жадібність, егоїзм, обман, гординя, обжерливість і багато іншого. Про 

нього кожен знає, але закриває очі на те, що саме це Зло ГРАЄ нашими долями і життями 

близьких нам людей, підпорядковуючи їх своїм пристрастям і спокусам! Про Час, коли ЦЕ 

відбудеться, конкретно написав Нострадамус, де великий Пророк не один раз майже 

відкритим текстом говорить у. Центурії 10. Катрен 72: "У році 1999 і сім місяців З неба 

з'явиться Великий Король залякування (Сонячне Затемнення при Параді Планет 11 

серпня 1999, яке сповістило Людство Землі про початок Судного Дня)! воскресить 

великого короля Ангулема (одного з Вчителів Рас Шамбали). До і після того Марс 

щасливо царює (вічна боротьба людей зі Злом Матеріального Світу). А " Центурія 

10. Катрен 74 гласить: "Коли рік обернеться(наближатиметься) до великого числа 

сім (це відбудеться в 2007 році), Тоді з'являться ігри гекатомби (люди почнуть 

"вбивати" свої Душі і чужі приносячи жертви Злу Матеріального Світу), Незадовго до 

великого тисячного століття ( нового тисячоліття, коли прийде Час Судного Дня перед 

Золотим Віком або Зміною Рас. А почався він з 11 серпня 1999 року, коли було 

Сонячне Затемнення при Параді Планет), Коли мертві встануть з могил (тоді люди 

згадають про тих, хто жив в далекому минулом уй пророчив про цей Час). 

Звісно  " Боги НЕ думають, що це легкий вибір. Ні! Але вони сподіваються, що ми зробимо 

правильний вибір. І цей вибір повинен бути заснований НА свободі волі, як це роблять 

самі Боги. Тобто, люди повинні САМІ захотіти жити краще! Прагнути серцем і душею до 
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Добра і Любові. Тільки до Добра і Любові, живучи за Законами Любові. Але це не означає, 

що нас з вами очікує Кінець Світу зі Зміною Рас! Це - крайній випадок.  

Нас очікує Кінець Світу, але, як ЗМІНА принципів САМОГО життя, де людина САМА 

прагне відмовитися від Зла Матеріального Світу і прийняти Добро і Любов Духовного 

Світу! Причому, вже багато людей давно зробили свій вибір, тому що вже змінилися люди, 

і наше життя теж поволі змінюється. Мається на увазі відмова не від якогось Зла 

Вселенського Масштабу! А відмова від звичайного зла, яке оточує людину щодня, поки 

вона живе на Землі, і з яким вона веде боротьбу з початку часів третього раси, щоб не 

стати рабом Матеріального Світу. Бо Шлях раба-іграшки Матеріального Світу - це пряма 

дорога на одну з 9-и Ступеней Тіньових Щаблів, бо ж Царство Мертвих не прийме Душу, 

обтяжену злом і гріхами, після смерті її матеріального тіла. 

Це дуже важка боротьба зі спокусами та пристрастями, які удосталь оточують людину і її 

Душу поки вона живе в Залюдненому Світі на населеної планети Матеріального 

Світу. Але ця боротьба необхідна людині для того, щоб її Душа стала сильнішою, 

накопичуючи Світлу Енергію, а не витрачаючи її на Зло Матеріального Світу! Щоб Душа 

людини змогла саморозвиватися, піднімаючись сходами Небесних  Щаблів. Щоб 

Матеріальний Світ не міг більше  управляти долею людини і життям її Душі! Це одна-

єдина жертва, яка конче потрібна Богам – РЕАЛЬНА ВІДМОВА від  творення гріху зла.  Це 

те зло, з яким людина повинна справлятися САМА. Жодна людина не зможе це зробити 

ЗА когось. Навіть, якщо ця людина: Христос, Спаситель… 

 Люди щодня і щогодини вели, ведуть і будуть вести внутрішню боротьбу зі злом! Тільки 

завдяки Силі своєї Душі люди будуть перемагати Зло Матеріального Світу і підніматися на 

сходинку вище..Шкода, що люди, що стоять, починаючи з 6 Ступені Небесних Щаблів  

дуже нечислені і було їх мало тоді – у 3-ій і в 4-ої цивілізаціях..Саме такі люди 

випромінюють в Космос дуже багато Світлої Енергії, яка так потрібна Богам. Живучи 

поряд з такими, які вміють любити, людьми, всі стають кращими, добрішими, ці люди 

понесуть частинку цієї любові в те коло, де вони живуть, працюють і відпочивають, 

заражаючи, в свою чергу, інших людей свого кола. А ті вже понесуть цю любов далі - в 

своє коло спілкування і так далі до нескінченності! І тоді це буде переддень Золотого Віку, 

а не Кінця Світу! 

 А може,ми вже стоїмо на порозі життя в Золотому Віці. Просто, ми боїмося переступити 

поріг і увійти до Золотого Століття. Боїмося тому, що ще не готові відмовитися від зла у 

собі. Не бажаємо відмовитися від того, що складає наше життя: від пристрастей і спокус ... 

Від гріхів і зла ... , бо  не знаємо, як будемо  жити без цього? ..  Не знаємо, що у нас 

залишиться натомість? .. Хоча логіка підсказує: З нами залишиться любов. Любов 

Небесного Царства – Світу Богів.А це вже не мало.  Набагато більше, ніж пропонує людям 

Матеріальний Світ. До того ж  Боги не вимагають від нас, людей повністю ігнорувати 

Матеріальний Світ. Ні! Вони лише хочуть, щоб люди жили в гармонії з обома світами: 

духовного і матеріального.   

Адже Кінець Світу - Зміна Цивілізації відбувається тоді, коли люди, що живуть в 

матеріальному світі, засмічують Космос Негативною Енергією! Зло думок і вчинків людей 

безпосередньо йде нагору, поширюючись на перших 4-х Сходинках Небесних Щаблів і 

зазвичай відбивається назад від 5-го ступеня на тих, хто випромінює зло в Ефір - на самих 

людей. А якщо випромінювання зла в Ефір з Матеріального Світу не одиничне, а 

масштабного плану, тоді як? Що тоді робити Богам, коли Земля почорніла від бруду / зла 

самих людей?! 

Коли колишній Закон Життя вже зжив себе, і люди втратили істинний сенс свого життя, 

беручи помилкові цінності за справжні, а справжні цінності завжди зводяться до Доброти і 

Любові.Це те, що було втрачено нами - людьми п'ятого раси; Коли люди почнуть 

замислюватися про Бога і про свою Душу, розуміючи, що є в їхньому житті існує щось таке 



незрозуміле, яке втручається в їхні долі, нагороджуючи людину або навпаки караючи її за 

якісь гріхи. І невтямки людям, що нагороду цю або покарання отримує людина ЗА свої 

думки і цілі в житті.Коли люди почнуть серцем-Душею бажати приходу Спасителя, який 

вказав би їм вірний напрям в житті, що веде до Золотого Віку - заново запропонувавши 

людям п'ятої раси Заповіт Любові - Новий Закон Життя! Таке вже відбувалося на нашій 

планеті і буде відбуватися всякий раз, коли Людство на межі самознищення. Але 

Спасителю ніколи не впоратися самотужки з поставленим завданням! Люди повинні самі 

допомогти СОБІ, тим самим допомагаючи ЙОМУ. В іншому випадку, за генеральне 

прибирання візмуться самі Боги. А це повна стерилізація від зла за рахунок Зміни Рас. 

А це означає, що якщо Душі людей випромінюють в Космос Світлу Енергію - Енергію 

Любові, то траєкторія Землі і всієї нашої Сонячної Системи буде така, що вона пройде 

повз Центр Галактики на безпечній від неї відстані. А от, якщо Душі людей будуть і далі 

продовжувати випромінювати в Ефір багато негативної енергії, то ... зсуву полюсів нам не 

уникнути .. 

 Пояснюється це тим, що сама Земля буде прагнути до свого очищенню через зсув 

полюсів, Це нагадує падіння почорнілої Душі на одну з 9-и Ступеней Тіньових  Щаблів 

після смерті її матеріального тіла. Чим більше зла в душі, тим нижче Ступінь, на яку вона 

впаде. І навпаки, чим чистіше і світліше Душа, тим вище піднімається Душа. Тому саме від 

нас з вами буде залежати подальша орбіта нашої планети, яка вже наближається до 

Центру Галактики. Саме від Вибору людейу своєму загалі, і кожної людини окремо, буде 

залежати, що може статися на Землі при Зміні Рас. Саме те, що планета міняє свої 

Полюса. При цьому, виникає гігантська хвиля, яка декілька разів омиває Землю, змиваючи 

все на своєму шляху 

Подробиці розрахунків і досліджень описані в книзі Е. Мулдашева: "У пошуках Міста 

Богів", том 1. Наша Сонячна Система робить оберт навколо Нібіру за 3 600 років! Кожен 

раз, коли ми проходимо повз неї, вона викликає приливну хвилю - малий потоп. Але кожен 

наш 3-ій і другій прохід відбувається занадто близько від Центру Галактики, що й викликає 

катаклізми на планеті. Кожен другий прохід Нібіру повз нашу планету буде означати Зміну 

Рас. А це, як раз припадає на 21 600 років! Саме стільки років дали Верховні Боги на 

розвиток кожної раси в матеріальному світі (Н. Ледінскій «Поєднання Меж»). Хоча, і тут 

існують нюанси, коли люди Залюдненого Світу живуть за Законами Любові, тоді терміни 

даної раси збільшуються ще на 3 600 років.  

 І  тільки нам з вами вирішувати куди нам йти і, який напрямок обрати: до Золотого Віку 

або до Зміні Рас ... НЕ залежно від вибору людства наша планета пройде повз Нібіру. АЛЕ 

тільки від вибору людства залежить, ЯК БЛИЗЬКО Земля пройде.. Це повинно відбутися в 

10 800 років з початку існування нашої п'ятий раси! І це має статися у другому десятилітті 

третього століття нашої ери,коли  наша Земля буде на одній прямій з Центром нашої 

Галактики, де Верховний бог 1 Рівня - Духовний Батько Душі нашої Землі, зможе побачити 

наш  грішний Залюднений Світ ...  

 Цей час вже близько. Про це свідчать Даниїла, Єздри, а також Одкровенням Іоанна 

Богослова пророцтва у Священному Писанні. Те, що ці пророцтва відносяться до останніх 

часів, це безперечно, про це в них прямо сказано: «А ти, Даниїле, заховай ці слова, і 

запечатай цю книгу аж до часу кінця багато прочитають її, і так розмножиться знання 

»(Дан. 12, 4). І в іншому місці,  Святому Апостолові і Євангеліста Іоанна Богослова було 

«Одкровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм, чому належить 

бути невдовзі» (Откр.1, 1). «І сказав мені: не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час 

близько "Откр.22, 10). Зі всього сказаногостає зрозумілим, що печатка таємниці, тобто 

розкодування пророцтв, буде знятао остаточно тільки в останні часи, і багатьом тоді 

стануть зрозумілі пророцтва, тобто сама історична картина розкриє їх зміст. Звичайно, 

тим, хто буде читати ці пророцтва, слід міркувати і вдумуватися, тобто звіряти історичні 

моменти: війни, держави, правителів з тими персонажами, про які йдеться у Писанні. Усі ці 
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пророцтва доповнюють одне одного. І розкрити ж їх за допомогою історичної дійсності, 

мабуть стало можливим  тільки в наш час.  

Ось як в сучасному світі  товкмачиться  таке: «Даниїл сказав: Бачив я в своєму видінні 

вночі, аж ось чотири небесні вітри вдарили на Велике море, і чотири великі звірі піднялися 

з моря, різні один від одного. Перший - як лев, але в нього орлині я бачив, аж ось були 

вирвані йому крила, і він був піднятий від землі, і став на ноги, як людина, і серце людське 

було йому дане. І ось звір інший, другий, схожий на ведмедя, стояв з одного боку, і три 

ікла в роті у нього, між зубами його йому сказано так: «Уставай, їж багато м'яса!» Потім 

бачив я, ось звір, як барс ; на спині у нього чотири пташиних крила, і чотири голови були у 

звіра цього, і була йому дана влада. Потім я бачив у видіннях ночі, аж ось четвертий звір, 

страшний і грізний, та надмірно страшний, і в нього великі залізні зуби; він жер та трощив, 

і він різнився від усіх звірів, і десять рогів »(Дан.7, 2-7). Це пророцтво Даниїла про три 

царства, які повинні з'явитися світу перед пришестям антихриста і зтвердженням ним 

свого царства. Це й  пояснено в третій книзі Пророка Єздри. «І бачив я сон, і ось, піднявся 

з моря орел, у якого було дванадцять крил пернатих і три голови. І бачив я: «ось, він, 

розпростер крила свої над усією землею, і всі вітри небесні дули на нього і збиралися 

хмари. І бачив я, що з пір'я його виходили інші малі пера і з тих виходили ще менші і 

короткі. Голови його спочивали, і середня голова була більша за інші голови, але також 

спочивала з ними. І бачив я: ось орел літав на крилах своїх і царював над землею і над 

усіма мешканцями її »(Єзд.11, 1-5). «Орел, якого ти бачив висхідним від моря, є царство, 

показане в баченні Данилу, братові твоєму »(3 Езд.12, 11). «А що ти бачив три голови 

покояться, це означає, що в останні дні царства Всевишній спорудить три царства і 

підкорить їм багато інших, і вони будуть володіти землею і мешканцями її з великим 

гнобленням, ніж всі колись, тому вони і названі головами орла »(3 Єзд.12, 22-24). 

 Що ж це за «три царства»?Скоріше за все, мова йде про трьох сучасних наддержав, 

невидимо керованих «сіонськими  мудрецями». Їх роль розподілена таким чином. Ліва 

голова орла - США - «таємниця Вавилону Великого (Откр.17, 5), «звір, як лев», у якого 

вирвані були «крила орлині», і він став «як людина» (Дан.7, 4). Під «крилами», які «вирвані 

були в нього» треба розуміти, що цей «звір» буде позбавлений світової влади (США 

перестане бути наддержавою), а те, що звір «став на ноги, як людина і серце людське 

було йому», розуміти як народження в Америці-новому Вавилоні «людини гріха, сина 

погибелі» - антихриста. Середня голова - «звір, схожий на ведмедя», у якого «три ікла в 

роті» «між зубами його» (Дан.7, 5). Це «царство» є не що інше, як жидівське ярмо, під 

яким знаходиться слов»янський народ. Під «зубами звіра» в пророцтві заховані роки 

жидівського ярма, а під «іклами», які «між зубами його», - найважливіші дати, ключові події 

в історії цього «царства».  

 

Таке тлумачення перекликається з баченням Святого Нектарія Оптинського про «звірі, три 

рази міняв свій вигляд ».Перший раз цей «звір» змінив вигляд у жовтні 1917 року, другий - 

через 37 років, в 1954 р., тобто після смерті Сталіна, і третій раз, останній, - знову через 

37 років, у серпні 1991-го. 

  

Права голова - Євросоюз - «звір, як барс». Цьому звірові «влада дана була». «На спині у 

нього чотири пташиних крила» (Дан.7, 6) - два своїх і два, які вирвані будуть у «лева».  

Перед тим, як ці головні царства («голови») вийшли на світову сцену, в пророцтві сказано 

, що деякі «пера» (менші держави) піднімалися і царювали або намагалися царювати, але 

«не досягали» (3 Езд.11, 20-21). Їм-же  й було сказано з «середини тіла» орла (тобто від 

«сіонських мудреців»): «Не пильнуйте всі разом; спіть кожне на своєму місці, і пильнуйте 

по черзі, а голови нехай зберігаються на останній час» (3 Езд.11, 8-9). З історії, 

попередньої появи «голів-царств», ми бачимо, як багато разів піднімалися й намагалися 

царювати то Франція, то Туреччина, то Великобританія, то Японія, то Німеччина. Всі ці 



«пір'я» орла ставили собі за мету знищити міць Руської  Імперії - богохранимого Царства.  

І ось в пророцтві сказано, що настав такий момент, коли всі «пір'я» вичерпалися і не 

залишилося на тілі орла нічого, «крім двох голів, що лежать, і шести малих пер »(3 Езд.11, 

23). Мабуть, тут показаний момент історії, коли на світовій сцені з'явилися, як наддержави, 

два безбожних царства - СРСР і США - «дві голови орла», третьої «голови» - Єдиної 

Європи на той момент ще немає, вона являє собою поки ті « шість малих пір'їн »(початок 

Євросоюзу поклав так званий Римський договір, укладений в 1959 р. шістьма 

європейськими державами: Францією, ФРН, Італією, Бельгією, Голландією і 

Люксембургом).  

 

"Після того я бачив, що і середня голова раптово зникла, як і крила; залишалися дві 

голови, які подібним чином царювали на землі і над її мешканцями »(3 Єзд.11, 33-

34). Отже, СРСР впав в 1991 році. «Зник» як «голова» в результаті перебудови.  

«А що ти бачив, що велика голова не була більше, це означає, що один з царів помре на 

ліжку своїм, втім, з мукою» (3 Єзд.12, 26). «Помре з мукою» означає, що царство це впаде 

як наддержава не в одну годину, але через тривалий час. Але щоб деякі не подумали, що 

СРСР впаде від війни, ззовні, то й сказано, що «помре на ліжку своїм», тобто вдома, в 

результаті змов і чвар.  

 

«І ось, голова з правого боку пожерла ту, яка була з лівого »(3 Єзд.11, 35). Що ж це 

означає? Євросоюз знищить США. Вже зараз загострилися економічні, політичні та 

культурні протистояння США та Європи. Нав'язування американського способу життя 

зустрічає все більший опір європейців.  

Так, наприкінці листопада 2000 Євросоюз зробив важливий крок до створення незалежної 

військової структури, яка повинна зіграти роль противаги НАТО і зміцнити геополітичну 

незалежність Європи від США. Мова йде про створення Єврокорпусу чисельністю 60 

тисяч солдатів у  2003 році.  

 

У недавньому інтерв'ю американським журналістам, опублікованому в «Нью-Йорк Таймс», 

французький президент Жак Ширак заявив, що «нове століття жодним чином не буде 

американським». Йому вторить військовий представник Євросоюзу Хав'єр Солана, який 

помітив, що метою організації європейських збройних сил є «створення нової рівноваги 

між Європою і Сполученими Штатами».Таким чином, об'єднана Європа стає серйозною 

загрозою для США 

Майбутнє світу Вашингтон бачить в побудові сверхімперіі, яка у військовому плані 

підтримувалася б НАТО, в Отже, США («Вавилон») буде знищений Євросоюзом 

(«зборищем великих народів з півночі»). Думається, що не останню роль в цьому зіграє і 

Росія, яку вже сьогодні намагаються втягнути в процес формування системи 

загальноєвропейської безпеки.  

 

Місцем народження антихриста здавна вважали Вавілонію, бо Данове коліно, згідно 

Святомго Писання, пішло саме з відтам. В Одкровенні Святого Апостола і Євангеліста 

Іоанна є пророцтво про якийсь «Таємничий Вавилон» - «міста великого», яке в останні 

часи повине явитися світу і панувати «над земними царями». «І прийшов один із семи 

Анголів, що сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: Підійди, я покажу тобі засудження великої 

розпусниці, що сидить на багатьох водах З нею розпусту царі земні, і вином розпусти її 

впивались мешканці землі. І повів мене духом у пустиню, і я побачив жінку, що сиділа на 

червоному  звіру, переповненій іменами богохульними, з сімома головами і десятьма 

рогами. А жінка була одягнена в порфіру і багряницю, прикрашена золотом, коштовними 

каменями і перлами, і тримала золоту чашу в руці своїй, повну гидоти та нечистоти 

розпусти її, і на чолі її було написане ім'я: Таємниця, Вавилон великий, мати розпусти й 



гидоти землі » (Откр.17, 1-5). «А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над 

земними царями» (Откр.17, 18).  

Про ту ж «вавілонську блудницю» є слова і в старозавітних пророцтвах. У Святих 

Пророків Ісаї та Єремії таємний Вавилон виступає також і під ім'ям «дочки Вавилону» 

(Іс.47; Іер.50-51). І тут необхідно відзначити, що в Святому Письмі пророцтва щодо 

«великої блудниці», «дочки Вавилону» вельми схожі з пророцтвами про «дочок 

Єрусалиму» (Іез.16, 3), що іменується також «дочкою Ізраїлю» (Іер.3, 6) і «дочкою Сіону» 

(Іер.6, 2). "Ось кожен, хто говорить притчами, може сказати про тебе: «Яка мати, така й 

дочка. Ти дочка в матір твою, яка кинула чоловіка свого »(Іез.16, 44-45) - говорить про неї 

Святий Пророк. Отож приступаючи до цієї теми, потрібно дати деякі роз'яснення, щоб 

пророцтва були зрозумілі в достатній мірі. Слова, звернені до «дочки», «мати» якої 

«кинула чоловіка свого», мають наступний зміст: народ ізраїльський в давнину був 

обраний Богом, він уклав з Ним заповіт, обіцяючи виконувати Його заповіді і став 

називатися «дружиною». Але надалі цей народ став на шлях, невірний Богу - впав у 

гординю, ідолопоклонство, перекрутив Божі заповіді, тим самим порушив заповіт і тому 

став називатися вже «невірною дружиною», тобто «блудницею».  

В наш час – це США. І для того, щоб читач міг сам переконатися, що «таємний Вавилон», 

«вавилонська блудниця» - це дійсно США, наведемо ряд пророчих висловлювань зі 

Святого Письма, які з дивовижною точністю відображають риси сучасної Америки з різних 

сторін.  

"Сидяча на водах багатьох» (Откр.17, 1); «Царі земні розпусту чинили з нею, і купці земні 

розбагатіли від сили розкоші його» ( Откр.18, 3); «Купці твої були земні вельможі» 

(Откр.18, 23), «Ти так сипала гроші твої» (Іез.16, 36);  

«І ти говорила:« вічно буду госпожою »(Іс. 47, 7); «Зніжена, що безпечно сидиш, що 

говориш у серці своїм:« Я, - і більше ніхто!; не буду сидіти вдовою, і не знатиму страти 

дітей »(Іс.47, 8);« Ставай же з своїми закляттями та з безліччю чарів своїх »(Іс.47, 12);  

«Доми їхні повні омани, через це вони і піднеслися, і розбагатіли, переступили навіть 

всяку міру у злі» (Іер.5, 27-28); Ця «дружина-блудниця» - суть сатанинська сфера, яка 

створила на землі порочну, розгнуздану звичаями, не щадну цивілізацію, яка приречена 

на загибельу скорому часі..  

Пригадайте, хто туди переселився 200-300 років тому:авантюристи, грабіжники, пірати, 

злодії, гвалтівники, вбивці, державні злочинці, розшукується владою Європи, єретики, 

заколотники, революціонери.  

І, дійсно, все світове зло вони виплеснули на нас, як із «нечистою чаші» (Откр.17, 4). Всю 

нечисть, всю гидоту - проституцію й наркоманію, терор і вбивства, єресі і чародійства.  

Могутня і не знає міри в розкоші країна, що представляє собою змішання всіх мов і рас...  

Звернімося знову до Одкровення Іоанна Богослова і подивимося, що говорить пророцтво 

далі. Святий Іоанн говорить: «І я побачив жінку, що сиділа на червоній звірині, 

переповненій іменами богохульними, з сімома головами і десятьма рогами» (Откр.17, 3) 

. У цьому місці Ангел загострює особливу увагу Апостола: «Тут розум, що має мудрість» 

(Откр.17, 9). Ангел попереджає, щоб правильно зрозуміти це місце, потрібнонапружити 

розум , і далі пояснює: «Сім голів це сім гір, на яких сидить дружина» (Об'явл 17, 9). Як ми 

вже з'ясували, «дружина» ця - Америка, в якій осіло богоборче «збіговисько сатанинське», 

воно незримо править світом, спираючись при цьому на своїх васалів - впливові держави, 

столиці яких дійсно побудовані на семи пагорбах. Це Єрусалим, Рим, Берн, Единбург, 

Стамбул, Київ, Москва. Ці столиці семи держав для Вашингтона є ті «сім голів це сім гір» 

(Откр.17, 9), на які він спирається («сидить»), і які знаходяться у його в невидимій владі. В 

історичній діяльності Єрусалиму, в якому жиди ось уже дві тисячі років готують престол 

своєму месії - антихристу, Риму (центру найбільшої за кількістю прихильників єресі - 

латинської), Берну (столиці світової банківської системи), Единбургу ( саме шотландська 

система масонства була взята за основу в США в 1801 році)заключена  сила диявола і 



його богоборчі зусилля до розбещення роду людського. А от Москва і Київ, столиці 

Руського  Православного Царства? Це - не що інше, як «вавілонський» оплот СРСР. 

Від Святих Отців відомо достеменно, що Русь не буде під владою антихриста. Свята Русь 

з Православним Царем на чолі не прийме його, відмовиться підкоритися світовому 

правителю, не поклониться йому і викриє його. Ось, що говорить про це Об'явлення 

Святого Тайновідця Іоанна Богослова. «І з'явилась на небі велика ознака: Жінка, 

зодягнена в сонце (а під ногами її місяць, а на голові вінок із 12 зірок (Руська Свята 

Соборна Апостольська Церква). Вона мала в утробі і кричала від болю і мук народження 

(у важких умовах). І з'явилася інша ознака на небі, ось великий червоний дракон з сімома 

головами і десятьма рогами (всесвітнє жидівське царство), і на голові його 7 діадем. Хвіст 

його захопив з неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Змій стояв перед дружиною, 

що мала народити, щоб, коли вона народить, пожерти її немовля (не допустити 

відродження Руси - України)… 

Є в Біблії багато пророцтв про давно минулі часи.  Деякі з пророцтв були зроблені 

незадовго до тих подій, про які в них мовиться, і фактично були засновані на тверезому 

розрахунку обставин. Наприклад, пророк Єремія жив до завоювання Іудеї Вавилоном і під 

час цього завоювання. Враховуючи міжнародну обстановку ,яка складалася він робив 

цілком обгрунтовані висновки про неминучість завоювання маленької Іудеї потужним 

Вавилоном. І справа тут зовсім не в пророцтві, а в тверезому і, можливо, корисливому 

розрахунку, що враховує реальне співвідношення сил. Основне з пророцтв, яке 

повторюється в багатьох біблійних книгах, полягає в тому, що після важких часів полону, 

розсіяння і рабства для обраного богом народу настане, нарешті, позбавлення і щасливе 

життя, причому в деяких біблійних книгах це щасливе життя представляється як 

панування над іншими народами.Останнє ніяк не збувалося. Були пророцтва про 

позбавлення від вавілонського панування, вони начебто збулися, але тут же на зміну 

вавілонського панування прийшло перське, потім грецьке, яке змінилося римським, і т. д. 

Пророки займалися по суті тим, що невпинно відкладали платіж векселем, але цей платіж 

так і не настав, хоча все вказує терміни давним-давно пройшли.  

У Новому Завіті пророцтва цього роду виглядають дещо по-іншому. Тут вже мається на 

увазі порятунок не єврейського народу, а всього людства. Повинен настати кінець світу, 

повинен прийти Антихрист і вступити в боротьбу з богом; після найсильніших потрясінь 

переможе Христос, і настане на землі царство небесне; воскреснуть всі мертві і постануть 

перед Страшним Судом, який засудить одних людей на вічні муки, інших - на вічне 

блаженство . У Новому Завіті цей мотив постійно повторюється, причому даються 

категоричні запевнення про те, що це настане дуже скоро: «не перейде цей рід, аж усе 

оце буде» (Матф.24: 34). Це означає, що кінець світу настане протягом життя одного 

покоління, інакше кажучи, він повинен був настати вже тисячу дев'ятсот років тому. Але 

світ існує до сих пір!  

Отже основне пророцтво Біблії виявилося неспроможним. Багато разів в історії нашої 

країни та країн Заходу християнські церковники і сектантські керівники заявляли, що 

настали або настають «останні часи» перед кінцем світу. Вони проводили всякі складні 

обчислення за біблійними текстами і встановлювали безпомилкові, на їхню думку, строки, 

в які слід чекати неминучого, кінця світу. До 1000 р. християнське духовенство Західної 

Європи приурочувало абсолютно неминучий кінець світу. Віруючі не вважали за потрібне 

навіть засівати поля восени 999 р., в результаті чого вибухнув, звичайно, страшний голод, 

і для багатьох загиблих від голоду людей, дійсно, настав кінець світу. Після цього кінець 

світу багато разів відкладався. Він «повиннен» був відбутися в 1198 р., потім - в 1524, 

1532, 1819, 1832, 1836, 1843, 1896 рр.. і, нарешті, в наш час - в 1925, 1932 рр.. 1991 і 2000 

рр. і т. д.  

Переконання в тому, що кінець світу настане, і зараз в достатній мірі поширене. Церковні 

діячі, сектантські керівники, єврейське духовенство і тепер багатозначно кажуть про 



«знамення» наближення кінця світу, але факт залишається фактом: до цих пір біблійні 

пророцтва про кінець світу регулярно провалювалися. Але є в Біблії й інший різновид 

уявних пророцтв. Коли, наприклад, говориться, що буде голод і мор, будуть війни, піде 

брат на брата і т. д., то це взагалі не передбачення. У суспільстві, заснованому на 

експлуатації людини людиною, голод і епідемії були звичайним явищем. Те ж відноситься 

і до воєн, зокрема, до громадянських воєн, коли повстає «брат на брата». Заява про те, 

що будуть голод або війни, завжди можна було зробити без усякого ризику помилитися. І 

пророцтва  ніякого тут немає . 

 

Досить часто серед віруючих поширені нерідко чутки про пророцтва, яких взагалі немає в 

Біблії. Як правило, з віруючих мало хто знає Біблію, тому люди не завжди можуть 

перевірити поширювані чутки. А іноді ці чутки такого роду: у Біблії, мовляв, передбачено 

все, що тепер на світі відбувається: і літаки, і телебачення, і мало не атомна бомба ... 

Нічого цього в Біблії немає, а подібні розмови розраховані на надто легковірних людей. Та 

й звідки люди, яких іменують біблійними пророками, могли знати істину про подальші часи 

аж до нашої епохи? 

 Релігія каже, що пророки були не звичайними людьми, а винятковими, обраними самим 

богом, він повідомляв їм свою волю і свої наміри як щодо найближчих часів, так і щодо 

віддалених. Дійсно, те, що розповідається в Біблії про пророків і їх спосіб життя, не можна 

вважати звичайним. Щоб прийти в той шалений стан /транс/, в якому вони могли 

пророкувати, вони повинні були нестримно скакати і стрибати, іноді наносити собі ножові і 

інші рани або приймати побої від інших людей. Про деяких  пророків взагалі 

розповідаються абсолютно дивовижні історії. Так, наприклад, пророк Єзекіїль повинен 

був, як розповідається в Біблії, за наказом бога зробити наступні дії: з'їсти цілком сувій 

пергаменту, очевидно, з письменами, потім 390 днів безперервно лежати на лівому боці, 

40 днів - на правому боці; їсти і пити він повинен був протягом цього часу строго певну, 

дозовану за вагою їжу, причому в раціон святої людини повинні були входити ячмінні 

коржі, замішані на людських екскрементах ... (Див. книгу пророка Єзекіїля, гол. III і IV.) Не 

можна заперечувати, що образ життя, який вів Єзекіїль, був дуже дивним, але чи є які-

небудь підстави думати, що це давало йому можливість знати майбутнє? 

 Таких «пророків», про які розповідається в Біблії, етнографічна наука спостерігала і ще 

тепер нерідко спостерігає у багатьох народів,що  переважно знаходяться на низькому 

рівні розвитку. Це так звані шамани. Вони теж танцюють і стрибають, поки не прийдуть в 

стан несамовитості, б'ють у бубни й барабани і іноді грають на примітивних музичних 

інструментах, іноді потребують того, щоб їм грали під час пророцтва або камлання, 

завдають собі побої і рани і т. д. Так само, як і біблійні пророки, вони «пророкують» 

майбутнє, тлумачать сьогодення,володіють  нібито якоюсь таємничої владою над світом 

духів і богів. Пророки, за Біблією, вважалися психічно ненормальними людьми, і сама ця 

ненормальність оцінювалася як ознака особливої «обраності» даної людини 

богом. Шамани в багатьох випадках теж є психічно неврівноваженими людьми, і ця 

неврівноваженість вважається ознакою особливого покликання таких людей. Стародавні 

євреї могли, звичайно, в незвичайній поведінці Єзекіїля бачити вияв божественного 

покликання цієї людини.  

Отже,  зрозуміло, не можна вірити пророцтвам і в тих випадках, коли їх роблять спритні 

шахраї, а такі випадки досить часті… 
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