
 

 

 

 

 

«Відтепер і на віки вічні нехай згине московія-моксель…» 

 
Церемонію щорічно у Велику Суботу перед Великоднем спільно 
проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і 
Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Винос 
благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа. 
Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння 
Христового, про яке говорив ще апостол Петро, і вважається святинею 
для віруючих. Його поява напередодні православної Пасхи, незважаючи 
на регулярність, називають «дивом сходження Благодатного вогню». 
Перед тим як патріарх Єрусалиму Феофіл в одному підряснику увійшов 
до Кувуклію (саме священне місце — каплицю над кам'яним ложем Гробу 
Господнього в однойменному єрусалимському храмі), де молився про 
сходження Благодатного вогню, всі свічки і світильники в храмі були 
погашені. За давнім церемоніалом, перед входом в Кувуклію шати 
патріарха Феофіла III і сама каплиця були ретельно оглянуті на предмет 
наявності будь-яких засобів для штучного отримання вогню. 
Трапляється сходження в різний час, найчастіше – з 12 до 16 годин. 
Патріарх виходить з гробу з 33 запаленими свічками, за кількістю років 
Ісуса на момент смерті. Вогонь на свічках називають благодатним, адже 
він запалюється сам по собі. 
Вважається, що благодатний вогонь не обпалює в перші 30 хвилин. 
Після сходження від головної лампади запалюють інші свічки та лампади, 
частину з яких літаками доставляють до інших країн. 
Існує повір'я, що якщо станеться так, що Благодатний Вогонь не зійде, то 
це свідчитиме про вселенську катастрофу, близький кінець світу. 
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Сходження Благодатного Вогню 23.04.2022  

(Божий цифровий символ «трійця 444») 
 

Сьогодні, 23 квітня 2022 року Благодатний Вогонь зійшов о 14:30 (див. 

відео: https://www.youtube.com/watch?v=M3pkXMJUu7k)  
 
Путінські антихристи-сатаністи… 
 
У хвилини, коли в Храмі Гроба Господнього сходив Благодатний Вогонь, 
як символ Воскресіння Христа і Перемоги життя над смертю, орки-
антихристи нанесли ракетний удар по Одесі і вбили серед інших 
тримісячну дитину. Згідно з християнською еклезіологією, вбили 
янголятка. Мабуть, це і є свідоцтво того, з ким нині бореться наша 
Україна. Бореться з силами пекла, що на Землі втілилися в  кривавого 
кремлівського карлика путіна, рашистських депутатів, урядовців, 
генералів і рядових споживачів кривавої пропаганди. 
Не замовить жодного слова про вбитого янголятка Кіріл Гундяєв, що 
проголосив себе «патріархом» і благословив на вбивство дітей і мирних 
людей ракети із знаковими назвами “сатана”. 
Бо вони, московини, і є сатаністами. Нагадаю, що 7 квітня 2014 року 
рашисти на Донбасі розстріляли працівників СБУ, щоби згодом в 
соцмережах написати “поздравили с Благовещением укропов”... 
Сьогодні, вони в переддень Великодня вбили тримісячного янгола… 
Чи то може та дитина була на військовому об’єкті? Чи вона потребувала 
денацифікації і демілітарізації? Ні, звісно… Рашисти влупили саме по 
житловому будинку. Прицільно по тому янголятку. 
Віримо в перемогу Добра над злом, бо Христос Воскрес, смертю смерть 
подолав! 
 
Служба безпеки України звертає увагу, що російські окупанти на 
Великдень готують нові обстріли мирного населення та українських 
захисників.. 
Про це говорять путінські антихристи в телефонних розмовах, які 

перехопила СБУ. 
На записі, оприлюдненому спецслужбою, окупант розповідає своїй 
дружині про вибухові "пасхальні сюрпризи", які загарбники готують 
українцям. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3pkXMJUu7k
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1431833033913794/


Цитую: «Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах 
пишут «Христос воскрес!». Развлекаемся, как можем…», - розповідає 
бездушний виродок-вояка. 
Вони з дружиною підсміюються. Хоча коли мова заходить про справи у 
його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон  москальського 
загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося 
лише 7. Інших – убили або втекли. 
«Тут никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам 
добавлять? Тут все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… 
Тут  остались только самые стойкие и алкаши», - резюмує москаль-
окупант... 
 

 

 

Можу запевнити, що завтра нікого з них в живих уже не буде – всі будуть 
відправлені до пекла! «Благодатний Вогонь» уже зійшов... 
 
Забуті світом, але не воїнами  
Світла – бійцями «Азову» 

 
Полк «Азов» виклав у мережу нове відео з підвалів комбінату 
«Азовсталь» у заблокованому ворогом Маріуполі. 
https://www.youtube.com/watch?v=a8wk_jMknag 
Подивіться це відео. Благаю вас…  
Як випливає зі слів людей, запис зроблено 21 квітня. У підвалі в 
основному жінки та діти -  від немовлят до підлітків 14 років. Вони 
майже 2 місяці перебувають у цьому підземеллі, без можливості 
подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити 
необхідні життєві потреби. 

https://www.youtube.com/watch?v=a8wk_jMknag


Діти дякують військовим за підтримку і їжу (на відео зафіксовано, що 
бійці принесли смаколиків – Авт.). Вони зізнаються, що дуже хочуть 
побачити сонце, обійняти рідних. 
Мешканці «азовського підземелля» просять про безпечний 
гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану 
українську територію. Жінки наголошують, що дуже переживають за 
своїх дітей. 
 

 
 

В той час як російська пропаганда бравурно звітує про «взяття 
Маріуполя», вулиці якого «очищені від нацистів», героїчні  українські 
Сили оборони – воїни Світла продовжують мужньо боронити 
частину заблокованого міста і зокрема цивільних (більшість – жінки 
та діти), які укриваються від звірства окупантів у підвалах комбінату 
«Азовсталь».  
Українська влада і цивілізований світ закликають московського 
карлика-вбивцю дати можливість мирним жителям залишити 
фактично знищене його загарбниками місто гуманітарними 
коридорами… 
 
Народна Молитва 
 
20-21 квітня ряд видань («Український репортер», «Універсум», «Портал 
українських офіцерів») опублікували мою статтю «Як символи та знаки 
впливають на боротьбу українців з московією. І чому ми – нація 
переможців» 
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-
borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html  

В статті є текст Народної Молитви: 

«В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.    

https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html
https://ukrreporter.com.ua/golovne/statti/yak-symvoly-ta-znaky-vplyvayut-na-borotbu-ukrayintsiv-z-moskoviyeyu-i-chomu-my-natsiya-peremozhtsiv.html


Відтепер і на віки вічні нехай згинуть «наші вороженьки» - москалі вонючі 
– духовні і моральні виродженці, що несуть смерть, руйнування, горе;  
згинуть «як роса на сонці» їхні батьки, що породили таких виродків;  
згинуть їхні дружини, родичі, що підтримують світове зло – путіна;  
згинуть їхні діти, онуки, що мають гниле насіння.  
Відтепер і на віки вічні нехай згине московія-моксель – суха гілка на Древі 
Життя, ракова пухлина на тілі Землі, центр світового зла.   
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь» (тричі)».  
Молитву  читайте по три рази: вранці – відразу після пробудження,  в обід 
і перед сном. Поширіть її серед рідних, друзів, близьких, знайомих. Хай 
Молитва звучить мільйонами голосів укРАїнців, десятками, сотнями 
мільйонів голосів  народів світу як:  

Гімн УкРАїни (https://www.youtube.com/watch?v=noAUBPrNBxY),   
пісня «Червона калина» (https://www.youtube.com/watch?v=EVvT0Vud5Q),   
дитячий гімн УкРАїни (https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U),  

ШАБЛЯ-Браття Українці /Гімн Оборони України/. 

 
Подивіться і послухайте саме ці відео. Народ, який співає такі пісні – 
НЕПЕРЕМОЖНИЙ, НЕЗДОЛАННИЙ! УКРАЇНЦІ – НАЦІЯ ПЕРЕМОЖЦІВ!  

Наведу текст Народної Молитви москальською мовою, щоб московини-
антихристи добре розуміли без перекладача, що їх чекає: 

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. 
Отныне и во веки веков пусть сгинут «наши враги» – москали вонючие – 
духовные и нравственные вырожденцы, несущие смерть, разрушение, 
горе; 
сгинут «как роса на солнце» их родители, породившие таких уродов; 
сгинут их жены, родственники, поддерживающие мировое зло – путина; 
сгинут их дети, внуки, несущие гнилое семя. 
Отныне и во веки веков пусть сгинет московия-моксель – сухая ветвь на 
Древе Жизни, раковая опухоль на теле Земли, центр мирового зла. 
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь» (трижды).  
 
Для народів світу текст Молитви англійською: 
Prayer: 
«In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. 
From now on and forever and ever, let «our enemies» perish - smelly 
Muscovites - spiritual and moral degenerates, bringing death, destruction, 
grief; 
their parents, who gave birth to such freaks, will perish «like dew in the sun»; 
perish their wives, relatives, supporting the world’s evil - Putin; 
perish their children, grandchildren, bearing rotten seed. 

https://www.youtube.com/watch?v=noAUBPrNBxY
https://www.youtube.com/watch?v=EVvT0Vud5Q
https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U


From now on and forever and ever, let Muscovy-moxel perish - a dry branch 
on the Tree of Life, a cancerous tumor on the body of the Earth, the center of 
world evil. 
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, 
and forever and ever. Amen" (three times). 
 

Read the folk prayer three times: in the morning - immediately after waking 
up, at lunchtime and before bedtime. Spread it among your family, friends, 
loved ones, acquaintances. Let it sound like millions of voices of Ukrainians, 
tens, hundreds of millions of voices of the peoples of the world, like the 
anthem of Ukraine, the song «Red Viburnum», the children’s anthem of 
Ukraine ... 

 

 

 

Чому Господь прокляв смоковницю? 
 

Уважно, вдумливо прочитайте Євангеліє від Марка: «В’їзд у Єрусалим; 
проклін смоковниці; про силу молитви».  

Я наведу лише ті положення тексту, які, на мою думку, мають пролити 
світло на наше питання. 

«1: …вони зблизились до Єрусалиму, до Витфагії і Витанії, біля Оливної 
гори… 
12: Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. 
13: Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом 
не знайде чогось на ній, та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов 



нічого, бо ще не була пора смоков. 
14: І озвавшися, промовив до неї: Нехай ніхто повіки не споживає плоду з 
тебе! А учні його чули це. 
20: Проходивши… вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. 
21: Тоді Петро, згадавши, каже йому: Учителю, дивися, смоковниця, що 
ти прокляв, усохла. 
22: Ісус же у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога. 
23: Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: Двигнись і кинься у море, та 
не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що 
каже, – то буде йому так. 
24: Тому й кажу вам: Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що 
одержите, – і буде вам так…». 
*** 
Ісказав Ісус: « Я є лоза, а ви—галуззя. Той, хто перебуває в Мені, а Я в 
ньому, дає врожай багатий. А без Мене ви не зможете нічого вдіяти. 
Якщо ж хто не залишиться в Мені, то буде подібний до відрізаної галузки: 
її викинуть, і вона зів’яне. Люди збирають сухе галуззя, кидають його у 
вогонь і спалюють його» (Євангеліє від Івана: 15:5–6). 

*** 
Уважно читаємо Євангеліє від Матфея, 7, 15-21: 
«15: Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а 
всередині — вовки хижі (путін, кіріл, онуфрій, франциск – Авт.).  

16: По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або 
смокви з будяків?  

17: Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди 
погані родить.  

18: Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане плоди 
добрі родити.  

19: Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають.  

20: Тож за їхніми плодами пізнаєте їх.  

21 Не кожен, хто говорить Мені: Господи! Господи! — увійде в Царство 
Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного». 

Впевнений, що прочитавши сьогодні Народну Молитву, Ісус Христос сказав би, що 
саме таку Молитву Він мав на увазі, коли говорив: «Люди збирають сухе галуззя, 

кидають його у вогонь і спалюють його», «Всяке дерево, що не дає плоду 
доброго, зрубують і у вогонь кидають» і коли Він прокляв смоковницю — і та 

всохла від коріння. Щоби ті, які це бачили, повірили і завдяки цій події пізнали 
майбутнє, Ісус і прокляв смоковницю, згідно із законом Божим, щоби надалі не 
було на ній плоду і говорив нам, що потрібно  «зрубувати, кидати у вогонь і 
спалювати…». 

Переконаний, що люди доброї волі, в серцях яких є БОГ, Народну Молитву будуть 

читати допоки «не згине на віки вічні московія-моксель – суха гілка на Древі 
Життя, ракова пухлина на тілі Землі, центр світового зла». 



Зрубаємо, кинемо у вогонь, спалимо московію до тла і розвіємо попіл…    

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!  

ВОСКРЕСЛА УКРАЇНА! 

СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ МОСКОВІЇ-МОКСЕЛЬ! 

 

 
 

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, 
генерал-лейтенант СБУ, 
народний депутат України 2-6 скликань, 
член ПАРЄ (2006-2010) 

 


