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TELEPATIESE BOODSKAP VAN DIE GEËRDE
VADER AAN DIE AARDSE WÊRELD; TWEEDE BOODSKAP; DIE EERSTE BOODSKAP IS
VAN DIE WÊRELD DEUR DIE GODSDIENSTIGE ROTS WEGGESTEEK.Ja, kinders; Die mens is gebore op soek na die
waarheid; Dit is vir die wêreld van kennis
geïnisieer, die openbaring word vir eeue en
eeue verwag; Jou Skepper maak gebruik van
Lewende Leerstelling om die vooruitgang van
die wêrelde te veroorsaak; In die verlede het
Hy jou die Mosaïse Wet gestuur; Daarna het
die Christelike Leerstelling gekom; Die derde
een, wat begin word, is die Leerstelling van die
Lam van God; Hierdie Leerstelling sal ook die
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Hemelse Wetenskap genoem word; Die Hemelse
Wetenskap se oorsprong lê in dieselfde elemente
van die natuur; Die Telepatiese Skrif is die
kommunikasiemiddel waarvan die Skepper van
die Heelal gebruik maak; Dit is nog altyd so; In
die verlede het die profete die Leerstellings deur
telepatie ontvang; Want alles het ‘n oorsprong en
‘n oorsaak van bestaan; Die Leerstelling van die
Lam van God is oneindig; Omrede die heelal dit
nie het nie; En om dieselfde rede sal dit oor die
hele wêreld versprei word; Dit sal in al die tale
van die wêreld vertaal word; Die Leerstelling se
invloed sal sodanig wees dat dit die uitbuitende
materialisme sal vernietig; Omdat ‘n nuwe
moraliteit na die wêreld toe kom; Die moraliteit
met betrekking tot die Millennium van Vrede;
Die Leerstellings van die Ewige Vader verander
altyd die wêrelde; Net soos dit gebeur het in die
Verlede van die Aarde; Die Nuwe Openbaring is
deur die huidige menslike geeste aangevra; En dit
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is aan jou toegeken; Elke oomblik in jou bestaan
is aangevra en aan jou toegeken; Die Nuwe
Openbaring is die voortsetting van die Heilige
Skrifte; Een ding is om van die Skrif te leer, en
‘n ander is om godsdienstig te wees; Die eerste
een duur alewig omdat jou gees altyd na sy eie
oorsprong soek; Die tweede een is die handeling
van die geloof; Die godsdienste is die eerstes wat
voor die wêreld beskuldig word in die Leerstelling
van die Lam van God; Die sogenaamde
godsdienste in hul menslike moraliteit het die
wêreld van geloof verdeel; Hulle het geen reg
om so iets te doen nie; Hulle het vergeet dat daar
net een God is; Slegs een waarheid; Net Satan
verdeel, en hy verdeel homself; Die godsdienstige
geeste is dieselfde Fariseërs van die Romeinse
era; Hulle het God voor ‘n versoeking gestel om
Hy wedergebore sal word, om sodoende foute
uit die verlede te herstel; En die verhoor is aan
hulle toegegee; Alle godsdienstige mense van
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die Wêreld: moenie vergeet dat elke gees in die
lot wat hy verkies het, geoordeel word; Julle,
geeste van die rots, het dieselfde ding gedoen in
afgeleë wêrelde; Julle het kuddemense verdeel;
Julle het geestelike verwarring in ander wesens
veroorsaak; Julle het talle planete met materiële
tempels gevul; En julle het dit weer op die aarde
gedoen; Daarom sal julle die eerstes wees wat
geoordeel word; Deur die wet te oortree word
julle dieselfde antichris; En elke oortreder van die
gebooie is eintlik so; Jy sê die heilige moederkerk;
Ek sê vir julle dat niemand in hierdie wêreld
heilig of ‘n heilige is nie; Die ware nederiges het
nie titels wat onbekend in die Koningkryk van die
Hemele is, nodig nie; Selfs julle mikroskopiese
planeet is so; Net die Vader en sekere profete ken
die planeet-stof genaamd Aarde; Die oorsaak
daarvan is dat die Lewende Heelal van Vader
Jehova geen einde het nie; En elkeen wat dink
dat hy groot is, nie is nie; Want vir julle is die
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woord prostituut geskrewe; Omdat julle met My
goddelike Wet handel; Blindes wat ander blindes
lei; wie dan jou foute na ander blindes oordra;
Wanneer die Nuwe Leerstelling versprei, sal jou
rots van geestelike selfugtigheid verdeel word;
Die woord rots simboliseer nie die ewigheid van
enige iets nie; Die aarde is relatief en nie alewig
nie; Jy dink dat jou kerk alewig is; Die gebeure
wat sal kom, sal jou uit hierdie fout bevry; Net
die nederige van hart het die ewigheid bereik;
Nie diegene wat moraliteit in onsedelikheid leer
nie; Toe my eersgebore Seun in die verlede gesê
het: Op hierdie rots sal ek my kerk bou; het Hy
dit gese deur die toekoms van die mensdom te
sien; Want die Ewige Drie-Eenheid is oral; Dit
is ook in die lewende tye: die verlede, die hede
en die toekoms; En wat het Hy gesien? Hy het
al jou oortredings gesien; Hy het gesien hoe jy
onskuldige wesens vervolg het; Slegs omdat
hulle nie jou idees gedeel het nie; Hy het gesien
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hoe jy hulle na die gevangenis gestuur het; Hy
het gesien hoe jy briljante leerlinge en skrywers
vervolg het; net omdat hulle jou die fout laat sien
het; Hy het gesien hoe jy aardse konings gekroon
het; Wetend, jou selfsugtige rots, dat daar net één
Koning van die konings is; die goddelike Vader;
Die Een wat lewe gee en wegneem; Die titel van
koning is afkomstig van die hemselse Wêreld;
Die duiwel word genoem die Geestelike Koning;
Die Gebooie leer nie om konings te word nie;
Die Gebooie leer om bo alles nederig te wees; Hy
het gesien hoe jy die arms waarmee die Vader
se kinders mekaar vermoor, geseën het; Weet,
jou duiwel dat die Goddelike Gebod sê: Jy mag
nie moord pleeg nie; Hy het die dade van geloof
gesien; en Hy het elke onreinheid gesien in julle
geeste; Dit sou beter gewees het om nie te vra
om hergebore te word voor jy weer in oortreding
geval het nie; Jou godsdienste is in die Koninkryk
van die Hemele onbekend; en elke moraliteit wat
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voorgee om die geloof van die Vader se kinders
te verdeel, is onbekend; Die enigste tempel wat
in die Koninkryk bekend is, is die tempel van
werk; Werk is die oudste mandaat wat bestaan;
Voordat jou mikroskopiese planeet gebore is, was
werk, en is dit in kolossale wêrelde beoefen; Die
tempel van werk word nooit tot stof gereduseer
nie; Maar jou materiële tempels word tot stof
gereduseer; en daarmee verdwyn die materiële
aanbidding op hierdie planeet; ‘n Aanbidding
wat nooit geleer moes word nie; As gevolg van
hierdie aanbidding wat in skynheiligheid geleë is,
het jy die wêreld se vooruitgang mettwintig eeue
vertraag; in beide hul morele en geestelike vlak.-
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Ja, klein seun; hierdie hemelse tekening toon dat
elke geregtigheid op dieselfde manier as wat die
wesens gereproduseer word, uitkom; Al die
menslike geeste het hierdie geregtigheid in die
Koninkryk van die Hemele ervaar; omdat hulle
eie geregtigheid aan almal gegee is; Alles bestaan
in die Koninkryk van die Hemele; Sover as dit
geestelikheid betref, kom niemand by die wêreld
blind aan nie; Geregtigheid pas aan by jou
optrede; Omdat elkeen belowe het om hul eie
hemel te maak; Geregtigheid het sy wet in die
Lewende Gebooie; Wat dieselfde staf is waarmee
jy gemeet sal word; Elkeen van jou idees het ‘n
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doel; en elke doel word fisies en lewend in die
Koninkryk; Die doel word beoordeel wanneer
die gees daarmee oortreding gepleeg het; Die
menslike liggaam is ‘n produk van magnetiese
wette; Opgedoen uit die makrokosmos, en
goddelike wette genoem; Elkeen wat ontken dat
hy goddelik is in die mikroskopiese siening,
ontken die Vader; wat die beste vir Sy kinders wil
hê; En elkeen wat die Vader ontken, ontken sy eie
ewigheid; want in oneindige hemele lees hulle
hul gedagtes; En wanneer daardie hemelse
wesens by die geeste inlees, doen hulle dit deur te
oordeel; Wie ook al die Vader ontken, versper die
Lewende Hemele hulle ook die ingang; Wat ook
al jy daaronder doen, het ‘n nagevolg daarbo; En
waar jou gees ook al gaan, is die Wet dieselfde;
My mandaat is dieselfde hieronder sowel as
daarbo; Wat wel verander is die filosofie wat vir
‘n oomblik geleef word; Jou geregtigheid is en sal
geestelik wees; Wat materieel is bly nie in jou sout
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van die lewe nie; In jou kennis is die unieke
realiteit vir elke gees die ewigheid waarin dit
leef; Dit is nie die kortstondigewat dit gevoel
het toe dit ‘n fisiese liggaam gehad het nie; ‘n
Liggaam van vlees wat die gees versoek het; en
dit is aan hom/haar toegeken; Om ‘n fisiese
liggaam toe te ken, is nie soos om enige iets
anders toe te gee nie; Die liggaam leef, wat ook
kortliks sulke fisiese meetkunde aangevra het;
en dit is toegegee; Die erfenis is dieselfde vir
almal; Saak en gees het dieselfde regte; Albei
het versoeke; Geestelike en materiële wette
word saamgesmelt; bekend in die Koninkryk
van die Hemele as die Verbondsark; Want die
wederkoms van ‘n gees word nie ewekansig
gedoen nie; Dit word met verantwoordelikheid
gedoen; Om die teenoorgestelde te sê is om
jouself te verag; en elkeen wat homself verag,
verag die Vader; wie in hom gevind is; Is jy nie
geleer dat jou Skepper oral is nie? Is jy nie geleer
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in wat denkbaar en ondenkbaar is nie? Sekerlik
ken jy dit deur die mond; maar nie deur jou eie
kennis nie, maar deur jou eie poging; In die sweet
van jou gesig; deur jou eie meriete; Hy wat soek,
sal vind; Want hy word beloon tot die mate wat
hy in die grootste soektog gebruik het; Omrede jy
na baie dinge in jou bestaan kan soek; en as julle
nie na die Vader soek wat aan julle lewe gegee het
nie, sal julle nie in die Koninkryk van die Hemele
ingaan nie; Die ondankbare het nog nooit
ingegaan nie; slegs die nederige; Diegene wat
deur hul eie beproewinge in die lewe gegaan het;
Omdat dit die beproewinge was wat die nederige
mense self in die Koninkryk versoek het; Elke
verhoor wat mens deurgaan in die lewe, by elke
oomblik, by elke sekond, is gevra en toegeken;
Selfs die manier en die eienskappe van jou sterftes
het jy voor gevra; En in jou beproewinge het jy
versoek om die hoogste moraliteit, die enigste
een, te vervul; Want sonder dit sal jy nooit by die
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Koninkryk van die Hemele ingaan nie; Jy het
versoek dat sulke moraliteit op aarde geleer is; en
die Goddelike Gebooie is aan jou toegegee; Hulle
is die staf; want deur hulle sal julle geoordeel
word; En so sal dit wees tot die voltrekking van
hierdie planeet; Die menslike geeste kan my ook
nooit studeer nie; Maar om nie in die moraliteit
van my Gebooie te leef nie, wag daar duisternis;
Want jy sal nooit waar die Vader is, kan binnekom
nie; Die tyd wat jy weg van die lig sal wees is so
ongeskonde, dat jy weer gebore moet word om
die getalle te lees; Wat nie in jou mikroskopiese
evolusie is nie; Die geregtigheid wat jy aangevra
het, begin met die mees mikroskopiese ding wat
jou verstand kan verstaan; Dit is so omdat die
kleinste, die nederige, eerste in alles is; Eerste in
die Koninkryk van die Hemele en sy Goddelike
Geregtigheid; en eerste voor die Goddelike Vader
Jehova; En die mees mikroskopiese ding wat jou
verstand kan begryp, is jou idees; Dieselfde wat jy
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daagliks genereer; dieselfde wat jy in die
Koninkryk versoek het; Dieselfde wat jy voel
maar nie kan sien nie; Al jou idees reis fisies na
die ruimte toe; Hulle het dieselfde regte as wat jy
het; Jy het gevra om vir die saak gebore te word;
hulle het ook so gedoen; Jy het gevra om in ‘n tyd
en ruimte te leef; jou idees het ook so gedoen;
Wat daarbo is, is dieselfde as daaronder; Die
oorerwing van versoeke is dieselfde in almal;
Reusagtige wesens versoek en mikroskopiese
wesens versoek; Die lewende materie versoek en
die lewende nietigheid versoek; En alles word
deur die Vader toegestaan; want Hy is
oneindigend; Jou idees reis ongekende afstande
deur die ruimte; afstande wat jy nooit sal bereken
nie; die Vader alleen weet; Jou idees staan in die
Koninkryk bekend as Hemelstraat Saad; Omdat
van hulle word jou wêrelde gebore vanuit jou eie
hemel; Dit is in my vrye wil geskryf; Elkeen maak
sy eie hemel; omdat julle almal in ‘n mikroskopiese
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vorm die Vader se erfenis het; Wat ook al die
Vader het, het die kinders ook; net soos dit met
die aardse ouers gebeur; Hul erflike eienskappe
word na die nageslag oorgedra; Wat daarbo is, is
die selfde hieronder; Die erfenis wat jou Vader
aan jou gegee het, was onskuldig en het ‘n gebrek
aan filosofie; Want dit is jou vrye wil wat kies; en
alles wat jy al was is deur jou eie verdienste; Alles
word in die sweet aan jou gesig bereik; met
geestelike moeite; Daar is niks in die Vader se
Skepping wat gratis is nie; Alles kos en sal kos;
aangesien niemand in die Koninkryk van die
Hemele kan ingaan sonder elkeen se geestelike
verdienste nie; Die geriewe van jou wêreld het
geen waarde in die Hemel nie; Elke gerief wat
reeds in die wêreld geniet is, is ‘n toekenning
alreeds geniet; En dit is om hierdie rede geskrywe;
Hulle het hul loon ontvang; Alle materiële genot
is van geen meriete in die hemel nie; minste van
alles wanneer sulke genietinge die produk is van
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‘n filosofie is wat nie die Vader se gebooie in ag
geneem het nie; Sulke filosofieë se dae is getel;
want die Skepper gee en die Skepper neem weg;
Jou materialistiese filosofie sal in sy uitbreiding
kortgeknip word; aangesien alles sy tyd het; Alles
is relatief tot die Vader se Gebooie; ‘n relatiwiteit
wat jy self in jou lewensbeproewinge versoek het;
Die val van jou eie lewensisteem is die val van jou
eie juk; Dit sal die grootste gebeurtenis vir die
nederige geeste wees; die wat uigebuit en verag is;
aangesien almal voor God gelyk is; Niemand is
ryk gebore nie en niemand is arm gebore nie; So
‘n situasie is deur die ambisieuse geeste geskep;
dié wat net in die teenwoordigheid leef; die mees
korrupte geeste in hul evolusie; Met hierdie
verbygaande denkwyse voor die ewigheid het
hulle niks gedoen anders as om die wêreld te
onderwerp nie; Al hierdie demone sal deur die
wêreld self beoordeel word; want niemand wil
die veroordeling van sy siel hê nie; Die Lig van
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die Leerstelling van die Lam van God sal die
wêreld verander; want dit is hoe dit in die
Koninkryk van die Hemele geskryf is; Die
wêreldse Aarde het die teenoorgestelde gedoen
as wat dit gesê is; Deur die eeue heen het my
Goddelike Gebod dit vertel: Die nederiges is die
eerste, in alle volgorde van dinge; En wat het jy
met die Hemelse Gebod gedoen? Beheer my
nederiges die wêreld, sedert hulle eerste in alles
is? Waarlik nie; want ek sien dat elke nederige
verag word; Hulle kan nie deel wees van daardie
onsedelikheid wat julle die hoë samelewing noem
nie; En wie het jou die reg gegee om so ‘n
samelewing te skep? Is dit hoegenaamd in my
Skrif? Voorwaar ek sê vir julle, duiwels van
nietigheid, dat elke filisofiese boom wat die
Skepper nie geplant het nie, by sy wortels
uitgetrek sal word; Dit is hoe elke lewende
evolusie is; En wie het jou geskape en jou koning
gemaak? Weet jy nie dat slegs die Vader Koning
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van die Konings is nie? Die titel van koning is nie
van hierdie wêreld afkomstig nie; dit behoort aan
die Hemelse wêreld; Satan word Geestelike
Koning genoem; Die Goddelike Gebooie leer om
nederig te wees bo alles; hulle leer nie om jouself
koning te maak nie; Ek sê waarlik aan jou,
demone van die verdomde aristokrasie, dat
niemand van julle by die Koninkryk van die
Hemele sal ingaan nie; en saam met julle sal julle
kinders tot die derde geslag ook nie; Want in die
Lewende Heelal van Vader Jehova word elke
erfenis oorgedra; Niemand moes vol van hulself
gewees het nie, selfs nie eers vir ‘n mikroskopiese
sekonde nie; Want selfs een sekonde of minder
van oortreding en jy sal nie by die Koninkryk van
die Hemele ingaan nie; Verdomde konings van
die wêreld, die onskuldigheid van jou nageslagte
sal jou vervloek, want vanweë julle sal hulle nie
in die Koninkryk van die Hemele kan ingaan nie;
en saam met hulle, elke man of vrou wat in jou
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verderflike filisofie gedien het; Nie ‘n enkele
demoon genaamd Aristokraat sal die Koningkryk
binnegaan nie; want in die Koninkryk is slegs die
meriete van werk bekend, die Universiele
Filosofie, want in die Lewende Heelal van Vader
Jehova word elke erfenis oorgedra; Niemand
moes vol van hulself gewees het nie, selfs nie eers
vir ‘n mikroskopiese sekonde nie; Want selfs een
sekonde of minder van oortreding en jy sal nie by
die Koninkryk van die Hemele ingaan nie;
Verdomde

konings

van

die

wêreld,

die

onskuldigheid van jou nageslagte sal jou vervloek,
want vanweë julle sal hulle nie in die Koninkryk
van die Hemele kan ingaan nie; en saam met
hulle, elke man of vrou wat in jou verdomde
filosofie gedien het; Nie ‘n enkele demoon
genaamd

Aristokraat

sal

die

Koningkryk

binnegaan nie; want in die Koninkryk is slegs die
meriete van werk bekend, die Universiele
Filosofie, die een wat elke nederige en eerlike
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wese versoek het; Dié wat koning op die Aarde
was en is, was en is bedrieglike geeste in ydelheid;
Hulle het in hulle geeste die kosmiese stelsel
invloed van ander se bestaan, waar alles materiële
helderheid en niks van intellektualiteit was nie; ‘n
Sout van die lewe behoorlik van duisternis; Daar
bestaan geen duiwel wat nie in een of ander
wêreld ‘n koning was nie; Hierdie filosofie word
deur die Satan gelei; reg van die oomblik af
waarin hy gerebelleer het; asook al die legioene
wat saam met hom gerebeller het; Al die menslike
geeste wat gevra het om ‘n kudde te hê, ‘n nasie
met die koning as leier, behoort aan die legioen
van Satan; Want julle almal het julle oorsprong
uit die hemel; en selfs die duiwels het daarvandaan
gekom; In die hemel verkry die geeste die
gebruike van ander wesens; net soos dit met julle
onder mekaar gebeur; want wat daarbo is, is
dieselfde as daaronder; Die nabootsers van Satan
word versprei onder die godsdienstiges, die
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rykes, die konings en die verdomdes wat
geweldadige filosofieë skep; Maar geen duiwel sal
agterbly nie; Die lewende Woord van die
goddelike Vader reinig alles; transformeer alles;
net soos Hy die ou wêreld met die Mosaïese Wet
verander het; en daarna met die Christelike
Leerstelling; Nou doen Hy dit met die Leerstelling
van die Lam van God; en daar is niks makliker
vir die Skepper van die Heelal as om die wêreld
van die vlees met sy Lewende Woord te verander
nie; dieselfde Woord wat net ‘n paar hemelse
oomblikke terug gesê het: Laat daar lig wees, en
daar was lig; Dieselfde woord wat elke Heilige
Skrif geskape het; Dieselfde woord wat jou die
Gebooie gegee het; en dieselfde Woord wat jou
oordeel eerstens deur intellektualiteit, dan deur
fisiese wette; Want elke gees dit so gevra; Hulle
het versoek om in die Finale Oordeel self te wees;
nes hulle versoek het om op elke oomblik van die
lewe verhoor te word; beginnend met die
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probleme om my Skrif te interpreteer; Alles,
absoluut alles, is deur jou aangevra; Selfs die
mees minimale besonderhede van die Wetenskap
van die Lam van God; Dit gee jou die idee dat
selfs dit wat onsigbaar is vir jou, vanuit die
Koninkryk van die Hemele beheer word; Jou
onbekende sensasies; geregtigheid vir jou
gedagtes; jou idees; jou bedoelings; Julle self het
dit so in die Koninkryk versoek; Jy het ook die
vergetelheid wat jy van jou oorsprong het,
aangevra; Die manier en die besonderhede van
hoe jy geskep is; Maar julle sal alles weet; omdat
jy op Aarde gevra het om die Lig van die Lam van
God te ken; Jy het versoek om in die kennis troos
te vind; Jy het ‘n Nuwe Leerstelling versoek; en jy
het gevra vir die verrassing met die aankoms van
hierdie Leerstelling; die Leerstelling van die Lam
van God; Dit moes al lankal reeds bekend gewees
het; Die ongeloofwaardigheid en die materialisme
van die religieuse rots het die waarheid van jou
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versteek; Hulle het Rolle van die Lam; Die eerste
Rolle is in hul hande gesit; omdat hul verhoor is;
Elke gees word verhoor; Hierdie duiwels wat ‘n
geloof waarin hulle nie eers glo nie, aan ander
leer; het gevra om die eerstes te wees om die
kennis van die waarheid te hê; Dit is aan hulle
toegeken; Die rede hoekom hulle die waarheid
weggesteek het, is omdat hulle ‘n selfsugtige rots
in hul harte gekweek het; Hulle is die minste
gelowiges; Hulle word beïnvloed deur die wette
van materiële aanbidding; ‘n farao-erfenis; wat
lei tot die verheffing van die persoon; Ek sê eerlik
aan julle, duiwels van aanbidding, dat geen enkele
valse wese van My Woord in die Koninkryk van
die Hemele sal ingaan nie; Nie ‘n enkele selfsugtige
rots sal ingaan nie; Julle sal deur hierdie geslag,
en die geslagte wat kom, verdoem word; Vanweë
júlle, duiwels, sal hierdie mensdom nie die
Koninkryk binnegaan nie; Omdat al die sekondes
wat verby is, in oortreding geleef is; Net een
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sekonde of minder van enige tipe oortreding is
genoeg om nie die Koninkryk van die Hemele
binne te gaan nie; en toe jy die waarheid van die
wêreld weggesteek het, het jy hierdie mensdom
net meer afgesonder van die Koninkryk; Omdat
jy die fout voortgesit het, is die aantal sekondes in
die fout geleef veel groter; Elke sekond van
oortreding is ‘n hemel wat gesluit is vir die
skepsel; Almal moet die sekondes wat ‘n minuut
het, ‘n uur, ‘n dag, ‘n week, ‘n jaar, en die aantal
sekondes van die jare wat jy geleef het, optel; En
elke berekening moet vanaf die ouderdom van
twaalf jaar gedoen word; Voor daardie ouderdom
is elke gees onskuldig voor God; En enige iemand
wat deur daad of woord, vir een sekond of
minder, een van my onskuldiges sleg behandel
het, sal nie die Koninkryk van die Hemele
binnegaan nie; Omdat hulle in ‘n ander bestaan
as onskuldiges in die Koninkryk gekla het dat
hulle sleg behandel is; Dis as gevolg daarvan dat
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dié geskryf is: moenie aan ander doen wat jy nie
van hulle wil hê om aan jou te doen nie; Om dié
rede sal nie ‘n slegte vader of moeder of stiefpa of
stiefma of ‘n man of vrou wat in beheer van
kinders is, nie in my koninkryk kom nie; Hulle
lot is onderworpe aan die geregtigheid van my
onskuldiges; Want elke kleintjie is groot in die
Koninkryk van die Hemele; Is jy nie geleer dat
elke nederige wese eerste is voor die Vader nie?
Dit beteken dat alles mikroskopies eerste is in
Vader Jehova se Geregtigheid; Om daardie rede
is jou gees nie eers in die Koninkryk nie; Eerstens
is die diegene wat jou gees op Aarde verag het;
Julle geeste kan nie vra om eerste te wees nie;
omdat julle beveel is om bo alle dinge nederig te
wees; Die laaste een is altyd nederig; Hy ignoreer
enige belang vir homself; Voorwaar sê ek vir julle
dat die een wat vir hulleself belangrikheid ag, nie
in die Koninkryk van die Hemele sal ingaan nie;
selfs al het die onvanpaste selfbelang vir een
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sekonde of minder geduur; En elkeen met nare
gedagtes wat dit in dieselfde hoeveelheid tyd
gedoen het; kom nie in die Koninkryk van die
Hemele nie; Die val van hierdie mensdom is te
wyte aan die valse, alledaagse konsep, wat deur
die valse moraliteit van die religieuse rots in jou
ingestel is; Hierdie prostituut wat vir eeue en
eeue met die geloof verhandel het; het dinge
gedoen volgens haar tydelike belange; Sy het nie
die nederige wese in ag geneem nie; Die nederige
omsingel nie homself met luuksheid nie; Hy
vervals homself nie; want elke nederige het reeds
deur die opspraakwekkers se weg gereis; Elke
materialis is ‘n agterlike gees; wat sy hoop na ‘n
mikroskopiese teenwoordigheid opbou; Selfs
meer, hulle is onkundig indie wette van die gees;
So is die kenmerk van die sogenaamde Pouse;
hoofde van die prostituut; Hierdie wesens is
onbekend in die Koninkryk; omdat geeneen
ingegaan het nie; Net die nederige en die beskeie
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kom in; En elke godsdiens is ook onbekend; en
selfs jou planeet-stof is; Dit is as gevolg van
oneindige wette; Een van hulle is dat die heelal
oneindigend is; so oneindigend dat elke fantasie
‘n werklikheid word; Die ander wet is dat elkeen
sy eie hemel maak; En dit is so hoe die sogenaamde
Pouse en hulle volgelinge, wat ‘n filosofie van
materialistiese aanbidding gekoester het, hul eie
wêrelde met sulke filosofie geskep het; Want elke
wêreld is deur ‘n hemel omring; en elkeen maak
sy eie hemel; Die materialistiese aanbidding is
nie ‘n boom wat deur die Goddelike Vader
geplant is nie; en dit is nie in die Koninkryk
bekend nie; want daar is geen leerstelling of
wetenskap of sekte bekend wat my nederige
wesens nie in ag geneem het nie, want Ek sê vir
jou waarlik dat hierdie planeet deur die nederige
regeer moes word; omdat hulle eerste in die
Koninkryk is; Hulle is eerste bo en moet ook so
onder wees; En alles in die teendeel is gedoen;
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Hierdie wêreld word beheer deur diegene wat nie
in die Koninkryk daarvoor gevra het nie; Die
geeste van die duisternis regeer jou; want hulle
doen dit nie in die naam van die Lig nie; Hulle
noem My nie in hulle toesprake nie; Hulle doel is
nie die Skepper nie; dit is die verganklike; dit wat
net ‘n sug voor die ewigheid duur; Ek lees hul
gedagtes; Ek sien hul beplannings; want Ek is
oral; Ek sien dat hulle hul eie wêrelde van
duisternis omvou; Voorwaar sê Ek vir julle, trots
en leuenagtige leiers, dat niemand van julle sal
bly nie; En niemand wat my mandaat geïgnoreer
het, sal agterbly nie; As die nederige die wêreld
van die begin af regeer het, verseker Ek jou dat
hierdie wêreld geen oordeel nodig sou gehad het
nie; Dit is die oortreder wat die oordele maak;
Geen enkele oortreder sal in die Vader se
Koninkryk ingaan nie; Die wet is in julleself; Dit
was nog altyd so; Jy moet net daaroor dink en
dan skep jy jou oordeel; Saak en gees dink in hul
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eie wette; want niemand is verloën nie; Almal het
dieselfde regte; Niemand is minder voor die
Vader nie; Hierdie regte word in alle denkbare
vorms gemanifesteer; Elke vorm wat jy waarneem
in die wêreld waarvoor jy gevra het, het jy die
versoek daarvan beleef; Want voor dit na die
planetêre wonings gekom het, is dit met die
elemente van die toekomstige natuur wat
voorheen gedoen is, verbonde; en alles wat jou oë
gedurende jou bestaan gesien het, is deur jou in
die Goddelike Verbonde aangevra; Dit is hoekom
materie en die gees die reg het om oordeel te vra
in die Lewende Heelal van Vader Jehova; Materie
en gees het vrye wil; deur onafhanklik te wees
van mekaar; As dit nie so was nie, sou daar nie
volmaaktheid in geregtigheid wees nie; Daar sou
geen ewewig wees in elkeen se regte nie; Die
Vader se Geregtigheid is slegs een, en word in
oneindige vorme gemanifesteer; want niks in
Hom het ‘n beperking nie; Elke geregtigheid
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word gebore vanuit dieselfde dade wat deur die
skepping gepleeg word; Dit is die sout van die
lewe wat vorm gee aan sy eie geregtigheid; Die
sout van die lewe is dieselfde kennis wat in een
bestaan geleer is; met inagneming van sy vrye
wil; Die geestebeweeg nie teen dieselfde pas met
die bereiking van kennis nie; Sommiges is eerste,
en dan ander; Hierdie Wet verduidelik die fisiese
ongelykheid onder julle; Elke kennis of verworwe
sout van die lewe word in jou voortgesit; maar in
oneindige mate is alles relatief; Jy skep die
eienskappe en die kwaliteit van jou lewende
relatiwiteite self; Die eienskap word deur die
filosofie van jou denke gegee, en die kwaliteit
deur jou geestelike hiërargie in die Koninkryk
van die Hemele; Die beste kwaliteite word met
nederigheid bereik; gevolg deur vreugde en harde
werk; Neem waar die komplement van Hemelse
Kommunisme in die Koninkryk van God; ‘n
Hemelse Kommunisme met die filosofie van ‘n
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kind; Hy wat nie vreugde in sy lewe gehad het
nie, kom nie in by die Koninkryk van die Hemele
nie; Nie ‘n enkele dwaas in karakter sal ingaan
nie; selfs al sou hierdie dwaasheid of woede vir
een sekond of minder geduur het; Almal van julle
het in die Koninkryk van die Hemele belowe om
in die lewe vreugdevol te wees; die Hemel self
naboots;

Jy

het

belowe

om

onder

alle

omstandighede vreugdevol te wees; Jy het nie
gevra om dwaasvan karakter te wees nie; want jy
het geweet dat dit in die Koninkryk onbekend is;
En jy het geweet dat deur dwaas te wees, jy nie
sou kon binnegaan nie; As jy in jou bestaan
herhaaldelik kwaad geword het, is dit as gevolg
van die onregverdige lewensisteem wat mense
verkies het; En die skeppers van so ‘n stelsel moet
daarvoor in hierdie oordeel betaal; Want hulle
het dit so versoek; En dus sal dit aan hulle
toegeken word; Ten opsigte van die duiwels wat
hierdie uitbuitende kapitalisme geskep het, sal

die volle gewig van die Goddelike Geregtigheid
op hulle neerval; Hierdie duiwels van ambisie en
oorheersing het die Ewige Vader belowe om sy
Goddelike Wet in hierdie wêreld te verheerlik;
nie om hulle eie tiranne te word nie; Omdat
hierdie lewenstelsel, wie se produk die wetenskap
van goed en troos is, is die juk van hierdie wêreld;
‘n Juk wat tot sy einde kom; Want die begin van
die nuwe tye het aangebreek; Nuwe Wêreld met
Nuwe Tyd; Nuwe Moraliteit met Nuwe Lot; Is jy
nie geleer dat alles deur die Skepper vernuwe
word nie? Die Finale Oordeel word met die
Leerstelling van die Lam van God begin; ‘n
Pynlike einde; want elke oortreding van die
Vaderwet veroorsaak slegs pyn; nes julle onreg in
julle lewens ervaar het; Onreg wat uit ‘n
lewensstelsel wat nie deur die Goddelike Vader
geskep is nie, en onbekend is in die Koninkryk
van die Hemele, gebore is.Geskyf deur ALPHA EN OMEGA.31

DIE INTELLEKTUELE OORDEEL VAN GOD
VIR HIERDIE GESLAG.-

WAT GAAN KOM.WAT GAAN KOM, HANG VAN ELKEEN AF; WANT DIT IS
GESKRYF DAT ELKEEN VOLGENS HULLE DADE VEROORDEEL
SAL WORD; DIE GODDELIKE OORDEEL VAN GOD BESTAAN
UIT DIE IDEE DAT VAN TWAALF JAAR OUD EN AAN, KAN
HULLE DIT VERSTAAN; WANT SLEGS DIE KINDERS SAL
NIE GODDELIK GEOORDEEL WORD NIE. DIE GODDELIKE
OORDEEL VAN GOD HET BETREKKING OP DIE SOGENAAMDE
VOLWASSENES IN DIE REEDS GETOETSTE LEWE; WAARAAN
IN ‘N SEKONDE AAN GEDINK IS, SAL GELYK WEES AAN ‘N
BESTAAN; WAT, VOLGENS HOE DIT GEDINK IS; KAN DIT ‘N
LIGTE BESTAAN VERKRY OF ‘N LIGTE BESTAAN VERLOOR;
DIT IS SO VIR DIE DINGE WAT GOD SE ONBEPERKTES IS;
DIE EINDELOSE BIED HELE BESTAAN VIR ‘N MIKROSKOPIESE
GEESTESMOEITE.Geskyf deur ALPHA EN OMEGA.32

Hoe het die lank verwagte Openbaring begin?
ALPHA EN OMEGA: Kyk, ek was soos enige
iemand; Ek was nog altyd soos enige iemand;
behalwe dat ek bevele hierin vervul; Die Vader
het eenkeer aan my gesê; Hy het my maak skryf
op ‘n notaboek wat ek nog steeds hou; Hy het vir
my ‘n boodskap gegee, Hy het my maak skryf;
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Ek onthou, die inhoud het gesê: Seun, kies, wil
jy God dien of wil jy met jou alledaagse lewe
voortgaan? Dit is ‘n keuse, want jy het gevra vir
‘n vrye wil in die lewe, nes enige iemand anders;
Hy het my drie minute gegee om daaraan te dink;
Dit moet opgemerk word dat Hy my die kans
gegee het om te kies; Toe stel ek aan hom; Ek was
op pad om Hom telepaties te antwoord-Geen
seun geskryf soos wat jy dit voor gevra het nie;
Elke sensasie word van God gevra; Toe stel ek
aan hom: Vader Jehova, ek volg jou, want wat van
mense afkomstig is, is nie ewig nie, en ek verkies
om iemand wat ewig is, te volg.
Broer: Was jy klein op daardie tydstip?
ALPHA EN OMEGA: Ja, ek was.
Broer: Sewe jaar oud, en jy kon alreeds onderskei?
ALPHA EN OMEGA: Ja, ja; Ekn hou nog daardie
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notaboek en daardie bladsy, geel vanweë die jare,
gelerig; Ek moes dit in my tas gesit het, dit is
iewers daar; Toe het die Vader aan my gesê: Ja,
seun, ek het geweet, maar jy moes die toets slaag;
selfs al het die Ewige dit geweet, moes jy die toets
slaag; Want as jy dit nie slaag nie, kry jy geen
ondervinding nie.
Suster: Maar het Hy jou net so verras? Kom ons
sê... net so, het Hy jou onverwags gekies?
ALPHA EN OMEGA: Ja, ek gaan dié vir jou sê.
Elke denkbare ding word aan God versoek, net
soos enige ander persoon versoek om te ontwerp,
het ek versoek om dit te openbaar. Elkeen in sy
wet het God gevra.
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Die dinge van God is nie vir enigiemand
eksklusief nie.
• WETENSKAP • MORALITEIT
• SIELKUNDE • KOSMIESE FILOSOFIE
• DIVINEERREGTE
Prys vir die Here, die hele aarde.
Psalms 100
Want die Skepper van die Heelal sal in direkte
kommunikasie met almal wees; deur die
Telepatiese Skrif.
Die Hemelse Wetenskap, is die Telepatiese Skrif;
En die simbool daarvan is die Lam van God.
Alpha and Omega is die skrywer van die kolossale
Telepatiese Skrif. Hy het 4.000 rolle geskryf tot
die jaar 1978 in Chili en Peru.
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Hierdie Hemelse Wetenskap, verduidelik die
oorsprong van alle dinge en kondig aan wat gaan
kom.
Die openbaring wag al eeue lank.
Die openbaring sal oor die hele aarde versprei
word en sal vertaal word in al die tale van die
wêreld; En daar sal geen tolk wees wat nie
daaraan deelneem nie; Want vir elke brief wat
vertaal word, is ‘n punt van lig wat gewen word.
Hier is die Openbaring van die Seëls; En dit
beteken dat slegs een deur die Vader gestuur kan
word, dan kan jy die rolle van die Lam van God
skryf.
Al die Openbaring van die Lam van God sal in
rolle van dun papier en karton wees; Sodat die
Skrif wat aan die Wêreld gegee is, vervul kan

word; Die rolle is vervat in een van die visioene
van die Skrif; en daar is geen einde aan hul kennis
nie.
Sodat die Skrif vervul kan word wat aan die
wêreld gegee is; Die rolle is vervat in een van die
visioene van die Skrif; En daar is geen einde aan
hul kennis nie.
Hierdie goddelike Openbaring word n die boek
Openbaring voorspel as die Rol en die Lam
(Hoofstuk 5).

Hemelse Wetenskap

Besoek asseblief
https://www.alfayomega.com/af/ en lees die
TELEPATIESE BOODSKAP en WAT GAAN KOM.

Die boek en die Lam
(Openbaring 5)

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

