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ТЕЛЕПАТИЧНЕ ПОСЛАННЯ ВІД
НЕБЕСНОГО БАТЬКА ДО ЗЕМНОГО
СВІТУ; ДРУГЕ ПОСЛАННЯ; ПЕРШЕ
ПОСЛАННЯ БУЛО СКРИТЕ ВІД
СВІТУ КАМЕНЕМ РЕЛІГІЇ.Так діти; один народжується в пошуках
істини; вона ініціюється для світу знань,
Одкровення чекало протягом багатьох
століть; ваш Творець використовує
живі Вчення для розвитку світів; в
минулому він послав вам Моїсеєв закон;
потім християнське Вчення; третім, що
ініціюється, є вчення Агнця Божого;
це вчення буде також називатися
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Небесною наукою; вони походять від
одних і тих самих природних елементів;
Телепатичне Письмо – це засіб зв’язку, який
використовує Творець Всесвіту; це завжди
було так; в минулому вчення пророків
були отримані за допомогою телепатії;
тому що все має початок і причину буття;
Вчення Агнця Божого немає кінцю; тому
що його не має всесвіт; і з тієї ж причини
воно буде поширюватися по всьому світу;
воно буде переведене на всі мови світу;
його вплив буде таким, що призведе до
падіння експлуататорського матеріалізму;
тому що в світі з’являється нова мораль;
мораль, що відноситься до Тисячоліття
миру; Вчення Небесного Батька завжди
змінюють світи; так само, як це сталося
в минулому Землі; Нове Одкровення
відповідало настроям сучасних людей;
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і воно було дано вам; жило кожну мить
вашого існування,ви попросили і вам було
дано; Нове Одкровення – це продовження
Святого Письма; одне засновано на
Писанні, а інше на релігії; перше вічне,
тому що ваша душа завжди шукає своє
власне походження; другий – торгівля
вірою; релігії першими звинуватять перед
світом; в Вченні Агнця Божого; так звані
релігії, в своїй людської моралі розділили
світ віри; вони не мають права так чинити;
вони забули, що є тільки один Бог; тільки
одна істина; тільки диявол розділяє і
він ділить себе; релігійні духи – це ті ж
фарисеї римської епохи; вони просили
Бога народитися знову, щоб виправити
помилки минулого; і суд був схильний до
них; не забувайте, всі релігійні люди світу,
що кожна душа віддана під суд тієї долі, яку
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вона обрала; Ви, душі каменю, зробили те
ж саме у віддалених світах; Ви розділили
інші стада; ви поселили духовне сум’яття в
інших істотах; Ви заповнили безліч планет
матеріальними храмами; і ви зробили
це знову на Землі; саме тому вас будуть
судити першими; ви, порушуючи закон
стали таким самим антихристом; і кожен
порушник Заповідей, насправді є таким;
ви говорите, свята матір церква; Я кажу
вам, що ніхто в цьому світі не є святим або
святою; справжній смиренності не потрібні
титули, які невідомі в Царстві Небеснім;
навіть ваша мікроскопічна планета є такою;
тільки Батько і деякі пророки знають
планету з пилу під назвою Земля; причиною
цього є те, що Живий Всесвіт Батька Єгови
не має кінця; і той, хто думає, що він є
великим, насправді не є таким; для вас було
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написано слово повія; тому що ви торгуєте
моїм божественним законом; сліпці ведуть
сліпців; які передають свої помилки ; коли
пошириться Нове вчення, ваш камінь
духовного егоїзму буде розділений; слово
камінь не символізує вічне існування чогонебудь; Земля умовна і не вічна; ви думаєте,
що ваша церква вічна; події, що трапляться,
вкажуть вам на цю помилку; тільки
смиренні серцем досягли вічності; а не ті,
хто вчить моральності в аморальності; коли
мій первісток сказав в минулому Землі; на
цій скелі я буду будувати свою церкву, він
сказав так, бачачи майбутнє людства; для
сонячної Трійці – це всюди; це також в часи
життя: минулому, сьогоденні і майбутньому;
І що ж він побачив? Він бачив всі ваші
зневажання; він бачив, як ви переслідували
невинних істот; тому що вони не поділяють
5

ваші ідеї; він бачив, як ви відправили їх
в траву; він бачив, як ви переслідували
великих вчених і письменників; тільки тому,
що вони змусили вас побачити помилку;
він бачив, як ви коронували земних царів;
знає ваш егоїстичний камінь, що є тільки
один Цар царів; Божественний Батько;
Той, хто дає і забирає життя; титул Короля
небесного світу; демон називається
дух-король; Заповіді не вчать, ставати
королями; вони вчать, що ваше смирення
має бути вище над всим; він бачив, як
ви благословили зброю, з якою брати
вбивають один одного; знаючи, ви, демони,
що божественна заповідь каже: не вбий;
він бачив торгівлю вірою; і він бачив кожен
гріх в ваших душах; було б краще, щоб
не просили народитися знову, перш ніж
знову впасти до гріха; ваші релігії невідомі
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в Царстві Небеснім і кожна мораль, яка
претендує розділити віру братів невідома;
єдиний храм, відомий в королівстві є
храмом роботи; робота – це найстаріший
існуючий мандат; ще до народження
вашої мікроскопічної планети, робота
практикувалася в колосальних світах; храм
роботи ніколи не зводиться до пилу; ваші
матеріальні храми дійсно стають пилом; а
разом з ним об’єкти обожнювання на цій
планеті зникають; поклоніння, яке навіть не
варто було вчити; через це обожнювання,
яке полягає в лицемірстві, ви відклали
прогрес світу на двадцять століть; в
моральному та духовному плані.-
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Так маленький сину; цей небесний малюнок
показує, що кожна справедливість
розкривається так само, як породжуються
істоти; всі людські душі побачили цю
справедливість в Царстві Небеснім, тому що
бачили як їх власне правосуддя було дано
всім; все існує в Царстві Небеснім, ніхто не
приходить сліпий до цього світу, наскільки
його турбує духовність; справедливість
пристосовується до ваших дій; тому що
кожен з них обіцяв зробити свій власний
рай; справедливість має свій закон в живих
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Заповідях; який є тим самим мірилом, яким
будуть міряти вас; кожна з ваших ідей має
намір; і кожен намір матеріалізується і живе
в Царстві; намір судять, коли дух скоює
порушення через нього; людське тіло є
продуктом магнітних законів; отриманих від
макросвіту, і називаються вони
божественними законами; Той, хто
заперечує божественне в мікроскопічному,
яке він представляє, заперечує Батька; Хто
хоче кращого для своїх дітей; і всякий, хто
заперечує Батька, заперечує свою власну
вічність; тому що в нескінченних небесах,
вони читають їх уми; і коли ці небесні
істоти, читають в душах, вони роблять це,
судячи; хто заперечує Батька, Живі Небеса
також відмовляють їм у вході; що ви робите
внизу має відгомін нагорі; і куди б не пішла
ваша душа, закон залишається тим самим;
9

мої мандати однакові як знизу, так і нагорі;
що змінюється, так це філософія, яка жила
всього мить; ваша справедливість є і має
бути духовною; щоб матеріальне не
залишалося у вашому житті; в ваших
знаннях; унікальна реальність для кожного
духу є вічність, в якій він живе; це не те
ефемерне, що він відчував, коли був
фізичним тілом; тіло з плоті, як він і просив;
і йому/їй поступилися; поступитися
фізичним тілом – це не те саме, що
поступитися будь-чим іншим; тіло живе так,
ніби запрошено на мить, так як і фізична
геометрія; і це було визнано; спадкування
однакове для всіх; матерія і дух мають
однакові права; на запит обох; духовні та
матеріальні закони об’єднані; відомо в
Королівстві Небес, як Ковчег Завітів; для
матеріалізації духу нічого не робиться
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випадково; це робиться з відповідальністю;
сказати зворотнє означає зневажити себе; і
всякий, хто зневажає себе, зневажає Батька;
Хто перебуває в ньому; хіба тебе не вчили,
що ваш Творець всюди? У тому, що мислиме
і немислиме? Воістину, ви знаєте про нього
з розмов; але, не з власного знання; вашим
власним зусиллям; в поті чола; своїми
власними заслугами; той, хто шукає, знайде;
тому що його нагороджують в тій же мірі, в
якій він старається в його великому пошуку;
тому що ви можете шукати багато речей в
ваших існуваннях; і якщо ви не шукаєте
Батька, Який дав вам життя, ви не ввійдете
в Царство Небесне; невдячні ніколи не
входили; тільки смиренні; ті, хто пройшов
через свої власні випробування в житті;
тому що це були випробування, які
смиренні попросили в Царстві; кожне
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випробування, що один проходить в життя
в кожен момент, кожну секунду, попросили і
їм було дано; ви попросили навіть за те як
померти; і в ваших випробуваннях ви
просили виконати найвищу мораль, одну
єдину; тому що без цього ви не ввійдете до
Царства Небесного; і ви просили, щоб такої
моралі навчали на Землі; і Божественні
Заповіді були вам дані; вони міра; за ними
ви будете суджені; і так буде до звершення
цієї планети; людські душі ніколи не могли
вивчати мене; але, якщо ви не живете в
моральності моїх Заповідей, то ви живете у
тьмі; тому що ви ніколи не ввійдете туди, де
Батько; в такий безпрецедентний час ви
будете перебувати далеко від світла, так що
ви повинні будете народитися знову, щоб
прочитати номер; що не в вашій
мікроскопічної еволюції; правосуддя, якого
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ви попросили починається з самої
мікроскопічної речі, яку ваш розум може
уявити; так що це, тому що крихітні,
смиренні, є першими у всьому; перший в
Царстві Небесному і в його Божественній
справедливості; і перший перед
Божественним Батьком Єговою; і найменша
мікроскопічна річ, що ваш розум може
зрозуміти; це ваші ідеї; те ж саме, що ви
створюєте щодня; те ж саме ви просили в
Царстві; те ж саме ви відчуваєте, але не
бачите; всі ваші ідеї подорожують фізично
в просторі; вони мають такі ж права, як і ви;
ви просили, щоб народитися в цій матерії;
вони зробили це так; ви просили, щоб жити
в просторі і часі; ваші ідеї, зробили це так;
те що нагорі таке саме, як і знизу;
успадкування прохань однакове у всьому;
прохання гігантських і мікроскопічних істот;
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прохання живої матерії і живого небуття; і
все, що дається від Батька; бо Він
нескінченний; Ваші ідеї подорожують в
просторі, на безпрецедентні відстані;
відстані, які ви ніколи не розрахуєте; тільки
Батько знає; Ваші ідеї відомі в Царстві, як
Галактичне Насіння; бо з них ваші світи
народжуються з власного неба; це було
написано з моєї вільної волі: Кожен робить
свій власний рай; тому ви всі в
мікроскопічній формі є спадкоємцями
Батька; те, що є у Батька, є і у дітей; так
само, як це відбувається з земними
батьками; їх спадкові ознаки передаються
нащадками; нагорі так само, як і знизу;
спадок, який дав вам ваш Батько – це
невинність і відсутність філософії; тому що
ви робите вибір з вашої вільної волі; і все
те, чим ви були це ваша власна заслуга;
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тому що все досягається в поті свого лиця; з
зусиллям духу; немає нічого в творінні
Батька, що не має вартості; все має і буде
мати вартість; так як без кожної з духовних
заслуг ніхто не може увійти в Царство
Небесне; зручності в вашому світі нічого не
варті на небі; всі зручності, якими вже
користується світ – це нагорода, якою вже
користуються; і саме через це було
написано: І вони отримали свою
винагороду; все матеріальне задоволення
не має заслуг на небі; і найменше, якщо такі
насолоди є продуктом філософії, яка не
брала до уваги Заповіді Батька; дні такої
філософії вже полічені; тому що Творець
дає і забирає; поширення вашої
матеріалістичною філософії буде зупинено;
так як все має свій термін існування; тому
що все відноситься до Заповідей Батька;
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відносність, яку ви самі просите в ваших
життєвих випробуваннях; падіння вашої
системи життя – це падінням вашого ярма;
це буде найбільшою подією для смиренних;
експлуатованих і зневажених; так як всі
вони рівні перед Богом; ніхто не народився
багатим, і ніхто не народився бідним; така
ситуація була створена амбітними духами;
тими, хто живе тільки в теперішньому;
найбільш відсталі духи в їх еволюції; з цим
ефемерним способом мислення, до вічності
вони не зробили нічого, крім поневолення
світу; всіх цих демонів буде судити сам світ;
тому що ніхто не хоче засудження його
душі; Світло Вчення Агнця Божого
перетворить світ; тому що, як написано в
Царстві Небеснім світ Землі зробив
протилежне тому, що було сказано;
протягом століть моя Божественна заповідь
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говорила це: Смиренний є першим; у всьому
порядку речей; А що ви зробили з Небесної
Заповіді? Чи мої смиренні керують світом,
так як вони є першими у всьому? Воістину,
ні; тому що я бачу, що кожним смиренним
нехтують; вони не можуть бути частиною
тієї аморальності, яку ви називаєте вищий
світ; і хто дав вам право створити таке
суспільство? Чи це є випадковим в моїх
писаннях? Істинно кажу вам, демонами
марнославства, що кожне філософське
дерево, яке не створив Творець буде
вирвано з його коренів; це така кожна жива
еволюція; А хто створив вас і зробив вас
царями? Хіба ви не знаєте, що тільки Батько
– це Цар царів? І назва король не від світу
цього; вона належить до Небесного світу;
Сатана називається дух-король;
Божественні Заповіді вчать бути скромними
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у всьому; вони не вчать робити себе царем;
Я істинно кажу вам, демони проклятої
аристократії; що ніхто з вас не увійде в
Царство Небесне; і разом з вами не будуть
ваші діти до третього покоління; тому що в
житті Всесвіту Батька Єгови все передається
в спадщину; ніхто не повинен був бути
марнославним навіть мікроскопічну секунду
часу; тому що навіть одна секунда чи менше
порушення, і ви не ввійдете до Царства
Небесного; Прокляті королі світу, невинні
ваші чада проклянуть вас; бо через вас,
вони не ввійдуть до Царства Небесного; і
разом з ними кожен чоловік або жінка, які
служили вам у вашій проклятій філософії;
жоден демон,що зветься аристократом не
ввійде до Царства; тому що в Царстві відома
лише заслуга роботи; Універсальна
філософія; тому що в житті Всесвіту Батька
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Єгови все передається в спадщину; ніхто не
повинен був бути марнославним навіть
мікроскопічну секунду часу; тому що навіть
одна секунда чи менше порушення, і ви не
ввійдете до Царства Небесного; Прокляті
королі світу, невинні ваші чада проклянуть
вас; бо через вас, вони не ввійдуть до
Царства Небесного; і разом з ними кожен
чоловік або жінка, які служили вам у вашій
проклятій філософії; жоден демон,що
зветься аристократом не ввійде до Царства;
тому що в Царстві відома лише заслуга
роботи; Універсальна філософія; той, хто
просив смиренного і чесного; ті, хто були і є
королями на Землі, були і є ошукані духами
марнославства; вони мають в своїх душах
галактичний вплив інших існувань;
існувань, де все було матеріально яскраво і
нічого інтелектуального; сіль життя, що
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властива темряві; і немає демона, який не
був королем в якомусь світі; на чолі цієї
філософії стоїть власне сатана; з тієї миті, з
якої він повстав; і весь легіон, який повстав
разом з ним; всі людські духи, які просили
мати стадо, народ з королем в якості лідера;
належать до легіону сатани; для всіх вас
вийшли з неба; і навіть біс вийшов звідти;
будучи на небесах, духи набувають звичаї
інших істот; так само, як це відбувається між
вами; тому що нагорі все так само, як і
знизу; послідовники сатани розподілені
серед релігійних, багатих, царів і проклятих,
які створюють філософію сили; але, жоден
демон не залишиться; живе Слово
Божественного Батька очищає все;
трансформує все; так само, як Він
перетворив старий світ з Мойсеєвим
законом; а потім з християнським Вченням;
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Тепер він робить це з Вченням Агнця
Божого; і нічого простішого для Творця
Всесвіту, ніж змінити на краще
матеріальний світ його живим словом; те ж
саме слово, що тільки деякі небесні миті
назад сказало: нехай буде світло, і стало
світло; те ж саме Слово, яке створило все
Святе Письмо; те ж саме слово, яке дало вам
заповідь; і те ж саме слово, яке судить вас
спочатку за інтелектуальними, а потім за
фізичними законами; тому що кожна душа
просила його цього; вони просили, щоб
бути на самому страшному суді; як вони
просили, щоб їх випробовували в кожну
мить життя; починаючи з труднощів в
інтерпретації мого Писання; абсолютно все
було запропоновано вами; навіть самі
мінімальні деталі науки Агнця Божого; це
дає вам уявлення про те, що навіть
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непомітне для вас управляється з Царства
Небесного; ваші невідомі відчуття;
справедливість для вашого мислення; ваші
ідеї; ваші наміри; ви самі просили його
цього в Царстві; і ви також просили забуття,
яке ви мали в своєму походженні; так і
деталі того, як ви були створені; але ви
повинні знати все; тому що ви просили, щоб
знати на Землі Світло Агнця Божого; ви
просили втішитися в пізнанні; ви
попросили нове Вчення; і ви попросили,
щоб прихід цього Вчення став сюрпризом;
Вчення Агнця Божого; воно вже повинно
було бути відомим дуже давно;
недовірливість і матеріалізм релігії
приховували правду від вас; вони мають
Сувої Агнця; перші Сувої були покладені до
їхніх рук; тому що вони були випробувані;
кожна душа випробувана; ці демони, які
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вчать вірі, в яку самі не вірять; просили
першими дізнаватися істину; і це було їм
дано; вони приховали правду через культ
егоїзму в їх серцях; вони найменш віруючі;
вони знаходяться під впливом законів
матеріального обожнювання; фараонові
успадкування; що призводить до
возвеличування людини; істинно кажу вам,
демонам обожнювання, що жодна фальш з
мого слова не увійде до Царства Небесного;
жоден егоїст не ввійде; ви будете прокляті
цим і майбутнім поколінням; через вас,
демонів, це людство не повинне увійти до
Царства; тому що кожну секунду вашого
життя ви порушували закони; лише однієї
секунди або навіть менше порушення
досить, щоб ніколи не ввійти в Царство
Небесне; і коли ви приховували правду від
світу, ви відносили це людство все далі від
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Царства; тому що ви увічнили помилку, то
кількість секунд, які ви прожили, скоюючи
цю помилку, стає все більше; кожна секунда
порушення – це рай, що закривається для
істот; всі ви повинні скласти секунди, які
має хвилина, година, день, тиждень, рік, і
кількість секунд років, які ви прожили; і
кожен розрахунок повинен бути зроблений
від віку дванадцяти років; до цього віку;
всяка душа невинна перед Богом; і будь-хто,
хто погано поводився дією або словом
протягом однієї секунди або менше з моїми
невинними, той не ввійде в Царство
Небесне; тому що в інших існуваннях
скаржилися в Царстві, коли вони, будучи
невинним, піддавалися жорстокому
поводженню; це через те, що було
написано: не чини з іншими так, як не
хочеш, щоб чинили з тобою; з цієї причини
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ні поганий батько, ні матір або вітчим або
мачуха, або чоловік, або жінка, які
відповідали за дітей, не повинні увійти в
моє Царство; їх долі піддаються
справедливості до моєї невинності; тому що
кожен маленький є великим у Царстві
Небеснім; Хіба ти не вчив, що кожен
смиренний є першим перед Батьком? Це
означає, що все мікроскопічне є першим в
справедливості Батька Єгови; з цієї причини
ваша душа не перша в Царстві; перші ті, ким
ваша душа знехтувала на Землі; Ваші душі
не можуть просити першості; тому що ви
наказали бути скромним в першу чергу;
останній завжди слухняний; він не бере до
уваги важливість самого себе; істинно кажу
вам, що той, хто вважав себе важливим в
житті не увійде до Царства Небесного;
навіть якщо ця неправильна важливість
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тривала одну секунду або менше; і кожен з
неприємною вдачею, хто зробив це в той
же проміжок часу; не ввійде до Царства
Небесного; падіння цього людства
пов’язано з помилковою і мирською
концепцією, яка прищепила вам
неправдиву мораль релігії; це повія, яка
протягом багатьох століть торгувала вірою;
чинила речі відповідно до її тимчасовим
інтересами; вона не зважала на смирення;
смиренний не оточує себе розкішшю; він не
фальсифікує себе; тому що кожен
смиренний пройшов через те, через що
проходять шукачі слави; кожен матеріаліст
– це відстала душа; яка будує свої надії у
мікроскопічному теперішньому; навіть
більше, вони не знають про закони душі;
така характеристика так званих пап;
керівників повії; ці істоти невідомі в
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Царстві; тому що ніхто з них не увійшов;
тільки смиренні і скромні входять; і кожна
релігія також невідома; і навіть ваша
планета з пилу; це пов’язано з
нескінченними законами; один з них
полягає в тому, що Всесвіт нескінченний;
такий нескінченний, що кожна фантазія
стає реальністю; інший закон, що кожен
творить свій власний рай; і це саме так, як
так звані папи і їх послідовники, які
плекали філософію матеріалістичного
обожнювання, створили свої власні світи з
такою філософією; тому що кожен світ
оточений небом; і кожен з них робить свій
власний рай; матеріалістичне обожнювання
не є деревом, посадженим Божественним
Батьком; і не відомо, в Царстві; як не відоме
будь-яке вчення або наука чи секта, яка не
прийняла мою смиренність до уваги, тому
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що я істинно кажу вам, що цією планетою
повинні були керувати смиренні; тому що
вони є першими в Царстві; вони перші
нагорі і мають бути такими знизу; і все було
зроблено навпаки; цей світ керується тими,
хто не просив за нього в Царстві; духи
пітьми керують вами; тому що з їх позиції,
вони не роблять це в ім’я Світла; вони не
згадують мене в своїх виступах; їх мета не
Творець; це ефемерне; те, що триває лише
подих перед вічністю; Я читав їхні думки; Я
бачу їх розрахунки; тому що я всюди; Я бачу,
що вони створюють свої власні світи
темряви; Я істинно кажу вам, гордим і
пихатим лідерам, що жоден з вас не
залишиться; і хто не приймав мої укази до
уваги не залишиться; якщо б смиренні
керували світом з самого початку, я вас
запевняю, що цей світ не мав би ніякої
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необхідності в суді; це порушники, які
створюють судження; жоден порушник не
вступає до Царства Батька; закон в вас
самих; це завжди було так; Вам просто
потрібно думати, і ви створюєте своє
судження; матерія і душа думають в своїх
законах; тому що ніхто не знедолений;
кожен має однакові права; ніхто не менший
перед Батьком; ці права проявляються у
всіх мислимих формах; кожну форму ви
бачите в світі, який ви просили; тому що до
приходу до планетарних осель, укладається
договір з елементами майбутнього,
завчасно проробленими; і все, що ваші очі
бачили під час свого існування ви
попросили в Божественних Завітах; ось
чому в Живому Всесвіту Батька Єгови
матерія і душа мають право просити суду;
матерія і душа мають свободу волі; будучи
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незалежним один від одного; якщо б це
було не так, то не було б досконалості в
справедливості; не було б ніякої рівноваги
в правах кожного з них; Справедливість
Батька лише одна і проявляється в
нескінченних формах; тому що ніщо в Нього
не має обмеження; кожна справедливість
народжується з одних і тих самих дій, що
здійснюються істотою; це сіль життя надає
форму його справедливості; сіль життя – це
ті ж знання, які отримали в одному
існуванні; з огляду на його вільну волю;
душі не просуваються з тими ж темпами в
досягненні знань; деякі з них перші, а потім
інші; цей закон пояснює фізичну нерівність
між вами; кожне знання або придбана сіль
життя увічнена в вас; але все відносно в
нескінченному ступені; ви створюєте
атрибут і якість вашого життя відносно
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себе; атрибут задається філософією вашого
мислення, а якість на вашій духовної
ієрархії в Царстві Небеснім досягається
смиренністю; слідом за радістю і роботою;
ось доповнення небесного комунізму в
Царстві Божому; Небесний Комунізм з
філософією дитини; той, хто не культивує
радість у своєму житті, не ввійдете в
Царство Небесне; жоден нерозумний
характер не ввійде; навіть якщо ця
нерозумність або гнів, можливо, тривала
одну секунду або менше; всі ви обіцяли в
Царстві Небесному радіти життю; імітувати
саме небо; ви обіцяли радіти за будь-яких
обставин; ви не просили мати нерозумний
характер; тому що ви знали, що це не було
відомо в Царстві; і ви знали, що, будучи
нерозумними, ви не ввійдете; якщо в ваших
існуваннях ви розсердилися неодноразово,
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це через недобросовісну систему життя, що
обрали люди; і творці такої системи повинні
платити за них в цій справедливості; тому
що вони просили його так; і, таким чином,
нехай це буде поступкою їм; на демонів, які
створили експлуататорський капіталізм,
впаде повна вага Божественної
Справедливості; ці демони честолюбства і
домінування обіцяли Вічного Батька, щоб
прославити Його Закон Божий в цьому світі;
щоб не стати своїми власними тиранами;
тому що це система життя, чиїм продуктом є
наука добра і комфорту, ярмо світу цього;
ярмо, яке рухається до свого кінця; настав
початок нового часу; Новий Світ з Новим
Часом; Нова Мораль з Новою Долею; ти не
вчив, що Творець оновлює все? Остаточний
суд починається з Вчення Агнця Божого;
болючий кінець; тому що кожне порушення
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закону Батька викликає лише біль; так само,
як ви випробували несправедливість у
своєму житті; несправедливість, яка
народилася з системи життя, яка не була
створена Божественним Батьком і яка
невідома в Небесному Царстві.Написано АЛЬФА І ОМЕГА.-
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ДУХОВНИЙ БОЖИЙ СУД НАД ЦИМ ПОКОЛІННЯМ.-

ЩО МАЄ ПРИЙТИ.ЩО МАЄ ПРИЙТИ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЖНОГО З НИХ; БО
НАПИСАНО, ЩО КОЖЕН З НИХ БУДЕ ОЦІНЮВАТИСЯ ПО
СВОЇМ РОБОТАМ; БОЖЕСТВЕННИЙ СУД СКЛАДАЄТЬСЯ З
ІДЕЙ, З ДВАНАДЦЯТИ РОКІВ І ДАЛІ; ТІЛЬКИ ДІТИ Є ТИМИ,
ХТО НЕ СТИКАЄТЬСЯ З БОЖИМ СУДОМ; БОЖЕСТВЕННИЙ
СУД СТОСУЄТЬСЯ ТАК ЗВАНИХ ДОРОСЛИХ В ТЕСТОВОМУ
ЖИТТІ; ТЕ, ЩО МИСЛИЛОСЯ ЗА СЕКУНДУ БУДЕ РІВНОЦІННО
ІСНУВАННЮ;ЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЯКИМИ БУЛИ ДУМКИ,
ІСНУВАННЯ МОЖЕ СТАТИ ЛЕГКИМ АБО СВІТЛО ІСНУВАННЯ
ВТРАТИТЬСЯ; ЦЕ ТАК ДЛЯ РЕЧЕЙ, ЩО НАЛЕЖАТЬ БОГОВІ І Є
БЕЗМЕЖНИМИ; ВІЧНІ ПРОПОНУЮТЬ ЦІЛІ ІСНУВАННЯ ДЛЯ
МІКРОСКОПІЧНОГО ПСИХІЧНОГО ЗУСИЛЛЯ.-

Написано АЛЬФА І ОМЕГА.-

Як довго чекати на здійснення Одкровення?
Нижче транскрибується касета, записана в
Емісарі Альфи і Омеги в Лімі.
- АЛЬФА І ОМЕГА: Дивись, я як і всі; Я завжди
був такий, як ніхто інший; от тільки тут я
виконую замовлення; Батько одного разу
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сказав мені, Він змусив мене написати
в блокноті те, що я до сих пір тримаю;
Він дав мені повідомлення, він змусив
мене написати; Я пам’ятаю, зміст казав:
Син обери, чи хочеш ти служити Богу або
продовжити мирське життя?; це вибір, тому
що ти просив вільної волі в житті, як і будьхто інший; Він дав мені три хвилини, щоб
подумати; слід зазначити, ... що він дав мені
можливість вибору; Потім я відповідаю
до Нього ... Я збирався відповісти Йому
телепатично-Ні Сину, написане, як ти
просив написане; кожне відчуття просять
у Бога, потім я відповідаю Йому: Батько
Єгова, я йду за Вами, тому що люди не вічні,
я вважаю, що краще слідувати за тим, хто
вічний.
- Брат: Але малий, ти був маленьким в той
час?
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- АЛЬФА І ОМЕГА: Так, я був.
- Брат: Сім років, і ти вже міг розрізняти?
- АЛЬФА І ОМЕГА: Так, так; той блокнот я все
ще зберігаю і цей лист, жовтий через роки,
жовтуватий; Я повинен покласти його до
чемодану, він десь тут; потім батько сказав
мені: Так Син, я знав це, але ти повинен був
пройти випробування; навіть незважаючи
на те, Вічний знає, ти повинен пройти тест;
Бо якщо ви не здасте його, ви не отримаєте
ніякого досвіду.
- Сестра: Але хіба тебе це не дивує, як;
скажімо так ... просто так, несподівано він
вибрав тебе?
- АЛЬФА І ОМЕГА: Так, я збираюся сказати
вам це, всі мислимі речі просять у Бога,
так само як і будь-який інший просить
придумати, я просив, щоб показати, кожен в
своєму законі просив Бога.
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Сувой і Агнець (Апокаліпсис 5)
Ось Одкровення з тавром; і це означає, що
тільки одне послане Батьком, ви можете
написати сувої Агнця Божого.
Все Одкровення Агнця Божого, буде в сувоях з
тонкого паперу і картону; так що Писання може
бути заповнено, оскільки в світі; сувої містяться
в одному з бачень Письма; і немає кінця їх
знань.

АЛЬФА І ОМЕГА
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Небесна Наука

Будь ласка, відвідайте https://www.alfayomega.com/uk/
і прочитайте, ЩО ГРЯДЕ, НЕБЕСНУ НАУКУ І БОЖЕСТВЕННЕ
ПОХОДЖЕННЯ СРІБНИХ РЕЧЕЙ.

Сувой і Агнець
(Апокаліпсис 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

