
  Вступ 

    
Втретє 
Час СВЯТОГО ДУХУ!!! 
 
У всі часи Бог посилав людям Своїх провидців і пророків, коли вони збивалися зі шляху і ставали 
на хибні стежки. Так само і в наш час, також сьогодні, в ці дні, коли 144 000 духовних істот, 
багато з яких в даний час втілені і живуть на землі, в той час як інші знаходяться в потойбічному 
світі і працюють звідти, були запечатані Христом, щоб штурмувати ворота пекла як пророки і 
молитовні воїни і допомагати світлу прорватися в світі, який все більше і більше пронизує 
темрява. 
 
Кожен пожинає те, що посіяв у своїх численних земних життях - добрі справи 
винагороджуються блаженством, злі - невблаганно і суворо судяться власною совістю. Час 
егоїзму закінчився - ось що ми повинні зрозуміти до кінця світу. 
 
Настав час Святого Духа і це є обіцяне повернення Ісуса Христа - бо багато чого Він ще мав би 
сказати нам тоді, але ми тоді не змогли б їх осягнути - але тепер ми дозріли до цього і тому 
Христос знову говорить до людей - і цього разу Він робить це духовно - і це з 1884 по 1950 рік 
через оснащені Ним голосоносці в Мексиці! 
 
"Мені ще багато чого треба вам сказати, але зараз ви не можете цього витримати. Коли ж 
прийде Той, Дух Істини, Він наставить вас на всяку правду. Бо Він не буде говорити від Себе, але 
що почує, те й скаже, і що буде, те й об'явить вам. Той самий перетворить мене, бо з мого 
власного візьме, і об'явить вам. Все, що має Отець, - моє. Тому Я сказав: Він візьме від Мене і 
об'явить вам" (Ів. 16:12-15). 
 
Роке Рохас - реінкарнація пророка Іллі - був використаний Христом як інструмент для того, щоб 
підготувати Йому шлях, як це робив Іоанн Хреститель, який також був реінкарнацією Іллі - він 
почав зустрічатися в мексиканських передмістях з дуже простими людьми. Вони, в свою чергу, 
були перевтіленнями ізраїльтян, які цього разу втілилися в Мексиці із завданням прийняти 
Третє Об'явлення Христа духовно через Святого Духа як голосоносці за допомогою свого органу 
чуття, записати його і залишити людству у спадок. 
 
Ці 366 вчень Ісуса Христа Мексиканського, з яких був складений "Третій Заповіт" у вигляді 
збірника з понад 70 розділів на 684 сторінках, спочатку іспанською, а потім і багатьма іншими 
мовами, були опубліковані в 12 томах під назвою: "Книга істинного життя". 
 
Тричі 
 (Цитата з книги "Істинне життя") 
 
Перший раз (Отець) 
 
На початку Першого часу Бог ще міг духовно спілкуватися зі Своїми дітьми через деяких 
обраних. Вони чули Його духовний голос, який вів їх. Але коли цей зв'язок був втрачений в 
результаті зростаючого матеріалізму Його дітей, Бог шукав посередника. Він спорядив людину, 
через яку міг спілкуватися зі Своїм народом. Мойсей був обраним знаряддям, через яке Він 
оголосив десять заповідей, що мали дати орієнтири для життя спочатку народу Ізраїлю, а 
згодом і всьому світові. Десятьма заповідями та детальними інструкціями Мойсей символізує 
Перший Час, в якому Бог відкрився Своїм дітям як Творець, єдиний Бог, у Своїй невблаганній 
справедливості (Бог Отець Трійці). 



 
Другий раз (Син) 
 
Коли час сповнився, Бог послав Свого Єдинородного Сина. Божий Дух став людиною в Ісусі і 
оселився серед людей. У Своєму вченні Він виявив Божественну Любов, а Своїм життям і 
жертовною смертю дав людству досконалий приклад, тому Він був Божественним Учителем, 
який виконав Десять Заповідей Першої Епохи через любов, що знайшла своє найвище 
вираження на хресті, коли Він приніс Себе в жертву за людство. Ісус символізує Другу Еру (Бог 
Син Трійці). 
 
Третій час (Святий Дух) 
 
Ісус не міг об'явити все під час Свого перебування на землі, бо людство ще не було до цього 
готове. Разом з тим Він оголосив, що Отець пошле Утішителя - Святого Духа. Цей Третій Час 
відкрив Ілля, чий Дух просвітив знаряддя, призначене Богом. Це був простий чоловік на ім'я 
Роке Рохас, який, як і Іоанн Хреститель, був предтечею того, як Святий Дух Божий, Дух Істини, 
явив себе серед людей. У 1866 році Дух Іллі проголосив через свого Посередника Слова: "Я - 
Ілля, Пророк Першої Ери, той, що Преобразився на горі Фавор; приготуйтеся..." Слухачі, які мали 
дар духовного бачення, бачили тоді Ісуса, Мойсея та Іллю так, як бачили учні під час 
преображення Ісуса на горі Фавор. Це є підтвердженням трьох великих епох і того, що Ілля 
символізує третій час, в якому спілкується Дух Істини, або: пришестя Христа в Дусі (Бог Святий 
Дух Трійці). 
 
Бог дає Свої одкровення в досконалому порядку: 
 
Вчення про любов було дано нам через Ісуса (вдруге), після того, як ми вже мали достатньо 
знань про праведність Божу (вперше). І так ми зможемо отримати вчення істини і мудрості в тій 
мірі, в якій будемо виконувати вчення любові (Третій Час). 
 
Це Третій Час - Час Іллі - Час Святого Духа; він розпочався в 1866 році в Мексиці зі створенням 
Книги Істинного Життя, яка в кінцевому підсумку завершується Компендіумом Третього 
Заповіту. Йдеться про вчення про одухотворення всіх людей та підготовку до 1000-літнього 
царювання Христа і його прийдешнього Царства миру на землі. 
 
Бог живе в кожній людині, і Бог є Отцем і Творцем усіх істот, незалежно від того, чи 
перебувають вони в цьому світі, чи в потойбічному, - всі вони є Його дітьми. Людина - це 
втілений дух, створений Богом на початку творіння. Ці духовні істоти пройшли через багато 
втілень, щоб удосконалювати себе спочатку в інших, більш досконалих світах, а тепер і на 
спокутній планеті Земля, яка, втім, також є школою одухотворення. 
 
Кожна людина має в собі іскру Божу - совість. Совість керує духом людини - дух керує душею 
людини, а душа керує розумом людини і її тілом. Людина повинна одухотворюватися і вчитися 
безпосередньому спілкуванню з Богом, незалежно від конфесії, віросповідання, кольору шкіри, 
національності поза доктринами, поклонінням зовнішнім формам і фальшивим культам, 
кам'яним храмам, фарисейству і лжевченням неправдивого світла! (Антихрист) 
 
Сам Бог хоче вести і керувати кожною людиною за допомогою божественної іскри в серці, яка 
притаманна кожній людині, тобто в дусі людини, яким є совість. І робить він це з повагою до 
вільної волі людини, як ніжно люблячий батько, який завжди знає, що краще для своєї дитини. 
 



Людина повинна навчитися відкривати свій дух, слухати своє серце і голос Божий всередині 
себе, щоб дозволити Богові наставляти, надихати і вести себе, тоді її життя стане 
благословенням для неї самої і для інших. 
 
Завдання людини - творити діла любові і милосердя, щоб догодити і уподібнитися Богові, 
своєму Отцеві, тобто вдосконалюватися, щоб наблизитися до Бога. Його мета - досягти 
досконалості за допомогою власних зусиль і за допомогою Божої благодаті, щоб отримати 
можливість назавжди повернутися додому до Отця, а потім жити з Ним вічно. Це довгий шлях, 
який кожна людина, кожна духовна істота повинна пройти крок за кроком, і для цього їй 
потрібні божественні вчення, які мають силу очищати дух і вдосконалювати духовні істоти. 
 
Сім печаток 
 
"Книга життя", відома з Одкровення Іоанна Богослова, з сімома печатками, містить історію 
людства, передбачену Богом. Він поділений на сім основних розділів, кожен з яких має певну 
печатку. Ці печаті були зняті Христом, щоб світло, яке міститься у відповідному розділі Книги 
Життя, воля і виховний план Бога, могло подіяти і реалізуватися в людському світі. Таким 
чином, головне вчення відповідного духовного етапу розвитку людства уособлюється в 
символічній події одним із Божих обранців, як дороговказ і взірець цієї епохи і всіх наступних 
часів. - З початку Третьої Епохи "Книга Життя" була відкрита на Шостій Печатці. 
 
Перша печатка: Жертвоприношення 
 
Господь говорить нам у Своєму новому Слові: "Перший з цих етапів духовного розвитку світу 
символізує Авель, перший слуга Отця, який приніс Богові свою спокутну жертву. Він є символом 
жертовності. Заздрість повстала проти нього". (У.(=вказівка № і вірш) 161:54) 
 
З 4-го розділу книги Буття ми знаємо, що Каїн і Авель принесли всепалення Богу. На Авеля Бог 
подивився милостиво, бо він був відданий з невинним і чистим серцем. А Каїна Бог відкинув, бо 
Каїн не був чистий серцем. Це дуже розлютило Каїна, і він із заздрощів та ненависті вбив свого 
брата Авеля. Глибинний сенс цієї біблійної оповіді, однак, полягає в тому, що Авель - окрім 
своєї матеріальної всепалення - приніс Богу також духовну жертву своїх земних людських 
пристрастей. Тому його серце було невинним і чистим. Це очищення його істоти є, таким 
чином, самим символом жертвоприношення. Підсумовуючи, можна сказати: Перша печатка 
означає, що ми повинні пожертвувати своїми гріховними пристрастями, що дух панує над 
матерією і що ми тим самим досягаємо духовного єднання з нашим Небесним Отцем. 
 
Друга печатка: Віра 
 
Його символом є Ной. Люди не прислухалися до вчення Першої Печатки, але, зловживаючи 
своєю свободою волі, дозволили панувати над собою злим пристрастям матеріалізму. У книзі 
Буття 6:3 і далі читаємо: "І сказав Господь: Духом Моїм люди вже не будуть покарані, бо вони 
плоть. Я дам їм ще сто двадцять років. . І побачив Господь, що велика злоба людська на землі, і 
що всі думки та вчинки сердець їхніх лихі на віки вічні, . ...Він сказав: Я знищу з землі людей, 
яких Я створив... . І знайшов Ной милість в очах Господніх... . Ной був благочестивою людиною, 
бездоганним і жив благочестивим життям свого часу. . . " 
 
Народ знехтував Божим застереженням і не повірив у термін, встановлений для того, щоб 
виправитися. Лише один увірував: Ной. Господь обрав його як Своє знаряддя, щоб почати все 
спочатку з новим людством після Потопу. - Потрібна була сильна віра, щоб виконати всі Божі 
накази, які на той час також були досить незвичними і над якими люди сміялися. Але Ной 
довіряв своєму Богові і діяв так, як йому було наказано. Віра була не тільки буквально, але й 



духовно рятівним ковчегом для Ноя, і до сьогодні віра є рятівною силою для кожної віруючої 
людини. Не випадково й те, що Авраам, інший великий герой віри, жив саме в часи Другої 
печаті. 
 
Третя печатка: Духовна сила 
 
Його символом є Яків. Бог дав Якову духовне ім'я "Ізраїль", що означає "сильний". Яків, або 
Ізраїль, зустрів у своєму житті багато випробувань і небезпек, якими Бог випробовував його, але 
які він зміг подолати завдяки духовній силі, що була в ньому. Він став для народу символом тієї 
духовної сили, яку ми повинні набути, щоб вміти терпляче переносити випробування, які 
посилає нам Господь. Завдяки вищезгаданій духовній якості Бог обрав його родоначальником 
народу Ізраїлю, адже від його 12 синів пішло 12 колін. Через нього Єгова також зміг зробити 
відомим велике духовне одкровення. 
 
Зі Старого Заповіту ми знаємо історію, відому як "драбина до неба" (Буття 28:10 і далі): Яків 
побачив уві сні драбину, що стояла на землі і сягала до неба, а по ній піднімалися і спускалися 
ангели Божі. На вершині драбини стояв Господь. У символічних образах Бог таким чином 
показував розвиток духу. Наш дух повинен ставати більш зрілим і чистим, щоб крок за кроком 
підніматися вгору. Ми можемо зрозуміти, що наш дух не може досягти чистоти, необхідної для 
підйому по сходах, поки ми не будемо з Богом в одному людському житті, з першої спроби, так 
би мовити. Потрібно багато спроб, багато заклинань, щоб кожного разу піднятися на кілька 
сходинок вище, відповідно до зрілості, якої досяг наш дух. При цьому Господь застерігає нас не 
зупинятися на сходинках, тобто постійно прогресувати у своєму духовному розвитку, бо інакше 
ми заважаємо тим, хто йде після нас, у їхньому духовному розвитку. - Ангели Божі, що 
спускаються по сходах, - це просунуті духи світла, яких Господь посилає вниз, щоб допомогти 
тим, хто піднімається. Тут знову висловлюється те, що Бог не залишає нас на самоті на шляху до 
Нього, а пропонує нам Свою допомогу. Шлях до досягнення якості Третьої Печатки - 
прислухатися до вчення двох попередніх: тільки жертвуючи нижчими пристрастями і 
непохитною вірою, Бог може зробити так, щоб іскра Духа, яка живе в нас, перетворилася на 
велику силу. 
 
Четверта печатка Закон 
 
Його символом є Мойсей. Бог обрав його, щоб визволити народ Ізраїлю з єгипетської неволі, і 
через нього дав народу десять заповідей і багато настанов, які донесли до людей Божу волю. 
Десять заповідей стали основою всіх людських законів, і якби їх сумлінно дотримувалися, 
людство пішло б добрим шляхом: шляхом істинного поклоніння Богу, справедливості, порядку і 
поваги до ближнього. Але недотримання Божественного закону, тобто непослух людини Божій 
волі, поставило людство на край прірви. 
 
П'ята печатка: Любов 
 
Його уособлює Ісус. У Ньому Бог став людиною з любові до нас. Його життя було досконалим 
прикладом, а вчення - єдиним прославленням любові, яка знайшла своє найвище сповнення, 
коли Він віддав за нас своє життя. Саме тому Він зміг підсумувати Своє вчення словами: 
"Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як Я полюбив вас, щоб і ви любили один 
одного" (Ів. 13:34). 
 
І дійсно, в цій новій заповіді любові міститься весь закон. Її дотримання до останнього наслідку 
принесе на цю землю духовне Царство Боже. У потойбічному світі це вже так, бо любов є 
передумовою і основою духовного Царства. 
 



Шоста печатка: Мудрість 
 
Шоста печатка символізує - як прелюдія і підготовчий етап Третьої Ери - пророка і великого 
воїна Старого Заповіту Іллю, який, виконавши свою місію, відправився на небо на "вогненній 
колісниці" (2 Царств, 2 Кор. 3:14), 
 
Цим образним зображенням нам показано, що дух Іллі - це сповнений світла Божий воїн. За 
свідченням Ісуса, цей херувимський дух втілився також в Івана Хрестителя (Мт. 11, 7-14), який 
готував серця, щоб Ісус міг вкласти в них Своє вчення. Він також проклав шлях Господу в наш 
час при Його духовному поверненні і, як могутній ангельський князь, передає всім духам і 
світам світло Святого Духа, Божественну Мудрість, яка витікає з відкритої Шостої Печатки або 
Глави Книги Життя, вчення і одкровення якої Сам Господь оголошував через обрані інструменти 
до 1950 року. Але час Шостої Печатки на цьому не закінчився. Світло Шостої Печатки продовжує 
світити людству до тих пір, поки воно не розпізнає одкровення Христа в Його Другому Пришесті 
і не одухотворить себе. Відвідування, що відбуваються в той же час, будуть підтримувати цей 
розвиток, щоб духи могли отримати істину і мудрість Бога. Таким чином людство буде 
підготовлено до Сьомої Печатки. 
 
Сьома печатка: Завершення 
 
Сьомою печаткою завершується робота викуплення, так само, як на сьомий день - образно 
кажучи - завершилося творіння. Дух пройшов довгий і скорботний шлях і знову перебуває у 
найтіснішому спілкуванні зі своїм Отцем від Духа до Духа. Неслухняний син повертається 
додому, в дім Отця, він переміг себе і світ. - Символом Сьомої Печатки є Сам Отець Небесний, 
який буде остаточно досягнутою метою цього нелегкого шляху розвитку і очищення духів. 
Сьома печатка ще не відкрита. Можливо, завдяки своїй духовній зрілості, одному або двом 
духам вже дано маленьке передвістя того, що принесе Сьома Печатка. Але для всього Ізраїлю і 
для людства ще повинні будуть прийти і піти покоління, ще повинні будуть випасти багато років 
випробувань, ще повинні будуть очистити серця багато сліз, поки не настане найбільший час 
для всіх: час постійного спілкування з Отцем. 
 
III Народ Ізраїлю 
 
У повчаннях Господь часто говорить про "народ Ізраїлю", "народ Мій" або просто "народ". Це 
жодним чином не стосується мексиканського народу, в середовищі якого відбувалися мітинги. 
Чи мається на увазі Держава Ізраїль? - Ні - Щоб уникнути помилок, тут дається коротке 
пояснення про походження назви "Ізраїль" і про те, до кого звертається в одкровеннях "народ 
Ізраїлю". Тим, хто знає Біблію, відома історія зі Старого Заповіту, згідно з якою Яків під час 
складної життєвої ситуації боровся з "людиною" вночі, поки не розвиднілося. "Чоловік" не зміг 
здолати його і нарешті сказав: "Не будеш більше називатися Яковом, але Ізраїлем, бо ти 
боровся з Богом і з людьми і піддався". І Бог поновив Якову Свою обітницю: "І буде насіння 
твоє, як порох земний, і розійдешся по всьому світу на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і 
благословляться тобою і нащадками твоїми всі племена земні", - Ізраїль - це духовне ім'я і 
означає "сильний". Вона повинна була стати сильною, духовною спільнотою, що охоплює весь 
народ, численний, сильний народ Ізраїлю. І Бог дав людям Землю Обітовану для того, щоб вони 
могли жити там у мирі та поглиблювати духовний зв'язок з Ним. Однак до нього було 
поставлено умову, відповідно до завіту, укладеного з Богом, щоб він сповіщав усім народам 
землі істинне поклоніння єдиному Богові та істину Його вчення, тобто, щоб він був народом 
священичим. 
 
Старий Заповіт дає яскравий звіт про розвиток народу Ізраїлю протягом століть. Незабаром у 
ньому став помітним поділ: з одного боку - невелика група, яку ми хочемо назвати духовним 



Ізраїлем, тому що вона зберігала духовний контакт з Богом і з її середовища виходили мудрі 
провідники народу і великі пророки. З іншого боку, більшість, яку ми назвемо матеріалістичним 
Ізраїлем, бо вони використали Божественні благословення з великою мудрістю, 
наполегливістю і завзяттям виключно для здобуття влади і багатства. Ця непокора заповіту, 
укладеному з Богом, часто приносила народові Ізраїлю тяжкі випробування, які він сам собі 
створював, бо його багатство, сила і гордість фактично викликали сусідні держави на війну 
проти нього. У скорботі і біді народ волав до свого Бога, але покаяння тривало лише до тих пір, 
поки він не отримав свободу і не прийшов до багатства. 
 
Під час численних випробувань меншість духовного Ізраїлю жила непоміченою, але сповненою 
віри і надії на Месію. Саме тому Він зміг стати людиною серед них в Ісусі, щоб ще раз звернути 
увагу Свого народу на Його духовну місію серед народів і підготувати його до неї. Духовний 
Ізраїль пішов за Ним і з радістю слухав Його Слово. Більшість, матеріалістичний Ізраїль, майже 
не звернула на Нього уваги, а офіційна Церква рішуче відкинула Його. Вони чекали сильного 
чоловіка, могутнього воїна, який зламає панування римлян і підніме земний, славний і 
непереможний Ізраїль. Але Месія був смиренним і сповідував: "Царство Моє не від світу 
цього". Їхнє розчарування було настільки великим, що вони засудили Його як агітатора і 
богохульника і розіп'яли. - Таким чином, відбулася подія величезного значення: видиме 
розділення між духовним і матеріалістичним Ізраїлем. 
 
Навколо апостолів зібрався духовний Ізраїль, і в невеликому натовпі незабаром визріло 
усвідомлення, яке апостол Петро вклав у слова: "Тепер я пізнаю правдою, що Бог дивиться не 
на особу, а на всякого роду людей, хто боїться Його і чинить добро, той Йому угодний". - Отже, 
до Духовного Ізраїлю належать не тільки євреї, але з усіх релігій і народів ті, хто вірить словам 
Христа і діє відповідно до них; бо це духовна спільнота, а тому не прив'язана до націй. 
Матеріалістичний Ізраїль у своєму фанатичному прагненні звільнитися від римського панування 
зазнав жорстокої військової поразки, а після зруйнування Єрусалиму в 70 р. н.е. перестав бути 
державою і євреї були розсіяні по всьому світу. Страшний суд спіткав матеріалістичний Ізраїль 
за непослух Божественним законам і за відкидання Месії. Невблаганно збувалося пророцтво 
Ісуса Христа при вигляді величного храму в Єрусалимі: "Істинно кажу вам: не залишиться тут 
каменя на камені, що не зруйнувався б". І знову: "Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що вбиваєш 
пророків і каменуєш посланих до тебе, скільки разів Я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає 
пташенят своїх під крила свої, та ти не хотів! Ось, дім твій буде залишений тобі в спустошенні". - 
Протягом наступних століть вони скрізь були небажаною меншиною, зазнавали гноблення, 
приниження та поневірянь. Але зараз, майже через 2000 років після тих страшних подій і 
пов'язаного з ними видимого поділу на духовний і матеріалістичний Ізраїль, знову 
відбуваються зміни немислимої важливості. Духовний Ізраїль, який як ледь помітна меншість 
серед народів землі був слабкою, мало впливовою групою, пробуджується і збирається. 
Христос у Своєму духовному поверненні звертається до "Ізраїлю за духом". Тепер Він об'єднує 
всі "розсіяні племена Ізраїлеві", щоб озброїти їх Своїм Духом і послати на битву, аж поки вони 
не досягнуть спасіння і одухотворення людського роду. Вченням для цього є нові одкровення 
Христа, зібрані в 12-томній "Книзі істинного життя". З іншого боку, ми маємо матеріалістичний 
Ізраїль. Довгим і скорботним було її паломництво відтоді, як вона вигнала зі свого лона Того, 
Хто запропонував їй Своє Царство як нову спадщину. Але часи найжорстокішого гноблення 
минули, вона розбагатіла, і завдяки грошам має великий вплив. Вона стала сильною і гордою, а 
націоналістична гілка знову оформилася як нація, пробудилися старі релігійні традиції. Вона 
вважає, що виконує закони Єгови і Мойсея, але насправді все ще поклоняється золотому 
тельцю. Вона далека від розуміння і виконання своєї духовної місії. Це не повинно сприйматися 
як одностороннє звинувачення проти євреїв або ізраїльського народу; всі народи землі - 
можливо, за винятком невеликих меншин - матеріалізуються і "танцюють навколо золотого 
тельця". - Якщо матеріалістичний Ізраїль спеціально згадується в цьому поясненні, то це тому, 
що в цьому трактаті йдеться про духовний і матеріалістичний Ізраїль і стверджується, що 



останній - поки що - не виконує свого Богом призначеного завдання бути священичим народом 
серед народів землі. 
 
Мимоволі виникає питання: а що буде далі? - Ми не повинні забувати, що Бог дав великі 
обітниці народу Ізраїлю, і Він ніколи їх не порушить. Але при цьому ми повинні також 
усвідомлювати, що обітниці благословення, які Бог дав Якову щодо його насіння, стосуються 
духу, так само, як пізніше ім'я Якова - Ізраїль - вже є духовним ім'ям. Помилково вважати, що 
обітниці відносяться до матерії, тобто до племені або до нинішньої держави Ізраїль. Якби це 
було так, то в ній все одно з'являлися б пророки і посланці Божі. - Але прийде час, коли нині ще 
матеріалістичний Ізраїль об'єднається з Ізраїлем духовним, і обидва вони знову складуть 
єдність, єдиний народ Ізраїлю. Але коли це станеться? - Коли матеріалістичний Ізраїль 
відречеться від грошей, влади і гордості та визнає нові одкровення Господа - що, можливо, 
стане можливим лише після ще одного найсуворішого відвідування - і зі сльозами болю 
вигукне: Ісус був Месією, і Христос є для нас також "дорогою, істиною і життям". 


