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İlahi Vəhy haqqında Tumar və Quzu (5-ci Fəsil)
kimi Vəhy kitabında qabaqcadan xəbər verilmişdir.

ƏBƏDİ ATA TƏRƏFİNDƏN YER
DÜNYASINA GÖNDƏRİLƏN TELEPATİK
MESAJ; İKİNCİ MESAJ; BİRİNCİ MESAJ
DÜNYADAN DİN DAŞI TƏRƏFİNDƏN
GİZLƏDİLMİŞDİR.Bəli övladlarım; insan doğuluşdan həqiqət
axtarışındadır; əsrlər boyunca gözlənilən
Vəhy bu bilik dünyası üçün əyan edilir;
sizin Yaradanınız dünyaları inkişaf
etdirmək üçün Canlı Doktrinalardan
istifadə edir; keçmişdə O sizə Musanın
Qanununu göndərmişdir; ondan sonra
Xristian Doktrinası gəlmişdir; üçüncü isə,
hal-hazırda başlanğıc mərhələsində olan
Allah Quzusu Doktrinasıdır; bu Doktrina
həmçinin Səmavi Elm adlandırılacaqdır;
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onun mənşəyi eyni təbiət elementlərinə
əsaslanır; Telepatik Yazı Kainatın
Yaradıcısının istifadə etdiyi əlaqə
vasitəsidir; bu həmişə belə olmuşdur;
Keçmişdə peyğəmbərlərin doktrinaları
telepatiya vasitəsi ilə qəbul olunurdu;
çünki hər şeyin başlanğıcı və yaranma
səbəbi vardır; Allah Quzusu Doktrinasının
sonu yoxdur; çünki kainatın sonu yoxdur;
və buna görə də, o bütün dünyaya
yayılacaqdır; o bütün dünya dillərinə
tərcümə olunacaqdır; onun təsiri elə
güclü olacaq ki, istismarçı materializm
məhv olacaqdır; çünki dünyaya yeni
mənəviyyət gəlir; Sülh Minilliyinə xas olan
mənəviyyət; Əbədi Atanın Doktrinaları
dünyaları həmişə dəyişirlər; necə ki bu
Yerin Keçmişində artıq baş vermişdir;
Yeni Vəhy hazırki insan ruhları tərəfindən
istənilmişdir; və o sizə verilmişdir;
yaşadığınız mövcudiyyətlərdəki hər bir an
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siz tərəfdən istənilmiş və sizə verilmişdir;
Yeni Vəhy Müqəddəs Yazıların davamıdır;
Yazılar bir tərəfdən elmi, digər tərəfdən
isə dinidirlər; birincisi əbədidir, çünki sizin
ruhunuz həmişə öz mənşəyini axtarır;
ikincisi isə iman alveridir; dinlər dünyada
ən birinci mühakimə olunmalı olan
şeylərdirlər; Allah Quzusu Doktrinasında;
qondarma dinlər öz insan mənəviyyatı
ilə iman dünyasını bölmüşdürlər;
onların bunu etməyə hüququ yoxdur;
onlar unutmuşdurlar ki, yalnız bir Allah
var; yalnız bir həqiqət; yalnız Şeytan
bölür və öz-özünü də həmçinin; dini
ruhlar Roma erasından olan həmin
Fariseylərdirlər; onlar Allahdan, Keçmişin
səhvlərini düzəltmək üçün, onun yenidən
doğulmağını istəmişdirlər; və bu sınaq
onlara təmin edilmişdir; dünyanın bütün
dindar insanları, unutmayın ki, hər bir
ruh onun seçdiyi tale yolunda imtahana
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çəkilir; siz, daş ruhları eyni şeyi uzaq
dünyalarda etmişdiniz; siz başqa sürüləri
də böldünüz; siz başqa varlıqlarda da ruhi
çaşqınlıq qoydunuz; siz bir çox planetləri
maddi məbədlərlə doldurdunuz; və
siz bunu yenidən Yerdə də etdiniz;
bunun üçün də siz ən birinci mühakimə
olunacaqsınız; siz qanunu pozmaqla
həmin o Məsih əleyhdarına çevrilirsiniz;
eləcə də Vəsiyyətləri pozan hər bir kəs;
siz deyirsiniz müqəddəs ana kilsə; Mən
isə sizə deyirəm ki bu dünyada heç kim
müqəddəs deyil; əsl itaətin Səmavi
Padşahlıqda naməlum olan titullara
ehtiyacı yoxdur; hətta sizin mikroskopik
planetiniz üçün də; yalnız Ata və müəyyən
peyğəmbərlər Yer adlanan toz-planetini
tanıyırlar; bunun səbəbi odur ki, Ata
Yehovanın Canlı Kainatı sonsuzdur; və
kim düşünürsə ki, böyükdür, bu elə
deyil; sizin üçün fahişə sözü yazılmışdır;
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çünki siz mənim ilahi Qanunumla alver
edirsiniz; korlar başqa korlara bələdçilik
edirlər; kimlər ki sizin səhvlərinizi
başqa korlara ötürürlər; Yeni Doktrina
yayılandan sonra sizin ruhi xudbinlik
daşınız bölünəcəkdir; daş sözü heç nəyin
əbədiliyini təcəssüm etdirmir; Yer planeti
nisbidir və əbədi deyil; siz düşünürsünüz
ki, sizin kilsəniz əbədidir; qarşıda baş
verəcək hadisələr sizi bu yanlış fikirdən
döndərəcəklər; yalnız ürəyində təvazökar
olanlar əbədiyyata yetişə biliblər;
mənəviyyatsızlıq içində mənəviyyatı
öyrədənlər yox; mənim İlk Oğlum Yerin
keçmişində deyəndə ki; bu daş üzərində
mən öz Kilsəmi quracağam, o bunu
bəşəriyyatın Gələcəyini görərək demişdir;
çünki Günəş Üçlüyü hər yerdədir; o
həmçinin canlı zamanlarda mövcuddur:
Keçmiş, indiki və gələcək; Bəs o nəyi
görmüşdür? O sizin bütün günahlarınızı
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görmüşdür; o sizin necə günahsız varlıqları
təqib etdiklərinizi görmüşdür; onlar sizin
fikirlərinizlə razılaşmadıqları üçün; o
sizin onları necə edama göndərdiyinizi
görmüşdür; o sizin necə görkəmli elm
adamları və yazıçıları təqib etdiklərinizi
görmüşdür; yalnız ona görə ki, onlar sizə
səhvinizi görməyə məcbur etmişdirlər;
o sizin yer padşahlarını necə taxt-taca
çıxardıqlarınızı görmüşdür; sizin xudbin
daşınızı bilərək ki, yalnız bir padşahlar
Padşahı var; o da ilahi Atadır; Kim ki həyat
verir və həyatı alır; Padşah titulu səmavi
dünyaya aiddir; iblis ruh-padşahı adlanır;
Vəsiyyətlər Padşah olmağı öyrətmirlər;
onlar hər şeydən əvvəl təvazökar olmağı
öyrədir; o sizin, Ata övladlarının birbirlərini öldürdükləri silahlara necə
xeyir-dua verdiyinizi görmüşdür; siz
iblislər, bilərək ki ilahi Vəsiyyət deyir: Qətl
etmə; o iman alverini görmüşdür; və o
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sizin ruhlarınızdakı bütün əxlaqsızlıqları
görmüşdür; daha yaxşı olardı ki, yenidən
günaha batmamış, yenidən doğulmağı
istəməyərdiniz; Səmavi Padşahlıqda sizin
dinləriniz tanınmır; və Ata övladlarının
imanını bölməyə çalışan heç bir nəsihət
orada tanınmır; Padşahlıqda yeganə
tanınan məbəd əmək məbədidir; əmək
mövcud olan ən qədim buyruqdur; sizin
mikroskopik planetiniz yaranmamışdan
əvvəl, əmək mövcud olub və nəhəng
dünyalarda tətbiq edilir; əmək məbədi
heç vaxt toza çevrilmir; sizin maddi
məbədləriniz toza çevrilir; və bununla
da maddiyata sitayiş bu planetdə yox
olur; o sitayiş ki, heç vaxt öyrədilməməli
idi; bu ikiüzlülüyə əsaslanan sitayişə
görə siz dünyanın inkişafını iyirmi əsir
gecikdirmisiniz; onların mənəvi və ruhi
müstəvisində.-
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Bəli kiçik oğul; bu səmavi rəsm göstərir ki,
hər bir ədalət varlıqların çoxaldıqları kimi
əmələ gəlir; bütün insan ruhları bu ədaləti
Səmavi Padşahlıqda görmüşlər; çünki öz
ədalətini görmək imkanı hər bir kəsə
verilmişdir; Səmavi Padşahlıqda hər şey
mövcuddur; ruhi nöqteyi-nəzərdən heç
kəs bu dünyaya kor gəlmir; ədalət sizin
hərəkətləriniziə uyğunlaşır; çünki hər bir
kəs özü üçün cənnət yaratmağa söz
vermişdir; ədalətin qanunu Canlı
Vəsiyyətlərdədir; hansı ki sizin üçün də
eyni ölçü ilə ölçüləcəkdir; sizin hər bir
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fikiriniz niyyətə malikdir; və hər bir niyyət
Padşahlıqda fiziki və canlı olur; niyyət
ruhun onunla qanununsuzluq etdiyi
zaman mühakimə olunur; insan bədəni
maqnetik qanunların məhsuludur;
hansılar ki makrokosmosdan alınmışdırlar
və ilahi qanunlar adladırılırlar; Kimlər ki,
mikroskopik anlayışda ilahiliyi inkar edir,
Atanı inkar etmiş olur; Kim ki Öz uşaqları
üçün ən yaxşısını istəyir; və o kəslər ki
Atanı inkar edirlər, öz əbədiliyini inkar
etmiş olurlar; çünki sonsuz səmalarda
onlar onların fikirlərini oxuyurlar; və o
səmavi varlıqlar ruhları oxuduqları zaman,
onlar bunu mühakimə edərək edirlər; o
kəslər ki Atanı inkar edirlər, Canlı Səmalar
da onlara girişi rədd edirlər; aşağıda nə
edirsinizsə yuxarıda da öz əksini tapır; və
sizin ruhunuzun hara getməyindən asılı
olmayaraq, Qanun eyni qalır; mənim
aşağıdakı buyruqlarım yuxarıda olduğu
9

kimidir; yeganə dəyişən şey bir anlıq
yaşayan fəlsəfədir; sizin ədalətiniz ruhidir
və ruhi olmalıdır; maddi olan şeylər sizin
həyat duzunda qalmır; sizin biliyinizdə
həmçinin; hər bir ruh üçün unikal reallıq
onun yaşadığı əbədiyyətdir; bu onun fiziki
bədənə malik olduğu zaman hiss etdiyi
fanilik deyil; o bədən ki, o onu istəmişdir;
və o ona verilmişdir; fiziki bədənin
verilməsi başqa nəyinsə verilməsi kimi bir
şey deyil; bədən canlıdır və o dərhal belə
bir fiziki həndəsi formanı da istəmişdir; və
o ona verilmişdir; irsilik hamı üçün eynidir;
maddə və ruh eyni hüquqlara malikdir;
hər ikisi müraciət eidr; ruhi və maddi
qanunlar birləşdirilib; hansılar ki Səmavi
Padşahlıqda Əhd Sandığı kimi tanınır;
çünki ruhun materializasiyası təsadüfi
olaraq baş vermir; bu məsuliyyətlə edilir;
bunun əksini demək özünə nifrət etmək
deməkdir; lakin kim özünə nifrət edirsə,
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Ataya da nifrət edir; Onun içində kim var;
sizə öyrətməyiblər ki, Yaradan hər
yerdədir? Təsəvvür edilə bilən və edilə
bilməyən hər şeydədir? Siz bunu dildə
bilirsiniz; öz biliyinizlə; öz səyinizlə; alın
tərinizlə; xidmətinizlə yox; axtaran tapır;
çünki insan böyük axtarışı zamanı nə
qədər səy göstərirsə, o dərəcədə də
mükafatlandırılır; çünki öz
mövcudiyyətləriniz zamanı siz çox şey
axtara bilərsiniz; və əgər siz sizə həyat
verən Atanı axtarmırsınızsa, siz Səmavi
Padşahlığa daxil olmayacaqsınız;
nankorlar heç vaxt daxil olmayıb; yalnız
itaətkarlar; o kəslər ki, həyatda öz
imtahanlarından keçiblər; çünki o onların
özləri tərəfindən Padşahlıqda istənilmiş
sınaqlar idi; həyatının hər bir anında, hər
bir saniyəsində insanın keçdiyi hər bir
sınaq istənilmişdir və o ona verilmişdir;
hətta sizin necə öləcəyinizi və
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ölümünüzün xarakteristikalarını siz
özünüz istəmişsiniz; və sizin sınaqlarınız
çərçivəsində siz ən yüksək vəsiyyəti yerinə
yetirməyi istəmişsiniz, yalnız birini; çünki
onsuz siz heç vaxt Səmavi Padşahlığa daxil
ola bilməyəcəksiniz; və siz istəmişsiniz ki,
bu cür vəsiyyət Yerdə öyrədilsin; və sizə
İlahi Vəsiyyətlər verilmişdir; onlar ölçüdür;
çünki onlarla siz mühakimə olunacaqsınız;
və bu bu planetin sonuna kimi belə
olacaqdır; insan ruhları heç vaxt məni
öyrənə bilməmişdirlər; lakin mənim
Vəsiyyətlərimin mənəviyyatına uyğun
yaşamamaq zülmətdir; çünki siz heç vaxt
Atanın olduğu yerə daxil ola
bilməyəcəksiniz; sizin işiqdan uzaq
olacağınız müddət o qədər misilsizdir ki,
siz rəqəmi oxumaq üçün yenidən
doğulmalı olacaqsınız; hansı ki sizin
mikroskopik inkişafınızda yoxdur; sizin
istədiyiniz ədalət ağlınızın anlaya biləcəyi
12

ən mikroskopik şeydən başlayır; bu ona
görə elədir ki, ən kiçik, ən sadə olanlar hər
şeydə ən birincidirlər; Səmavi Padşahlıqda
və onun İlahi Ədalətində birincidirlər; və
İlahi Ata Yehovanın qarşısında
birincidirlər; və sizin ağlınızın dərk edə
biləcəyi ən mikroskopik şey; sizin
fikirlərinizdir; hansıları ki siz gündə
yaradırsınız; hansıları ki siz Padşahlıqda
istəmişdiniz; hansıları ki siz hiss edirsiniz,
lakin görmürsünüz; sizin bütün fikirləriniz
fiziki şəkildə kosmosa səyahət edirlər;
onlar sizinlə eyni hüquqlara malikdirlər;
siz maddi dünyada doğulmağı istəmişsiniz;
onlar da bunu etmişlər; siz məkan və
zamanda yaşamağı istəmişsiniz; sizin
fikirləriniz də bunu etmişlər; aşağıda
necədirsə yuxarıda da eynən elədir;
istəklərin irsiliyi hər kəsdə eynidir; nəhəng
varlıqlar istəyir, eləcə də mikroskopik
varlıqlar istəyir; canlı maddə istəyir, eləcə
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də canlı yoxluq da istəyir; və hər şey Ata
tərəfindən verilir; çünki o sonsuzdur; sizin
fikirləriniz kosmosda görünməmiş
məsafələri qət edirlər; elə məsafələr ki, siz
heç vaxt onları hesablaya bilməzsiniz;
yalnız Ata bilir; sizin fikirləriniz
Padşahlıqda Qalaktik Toxum kimi tanınır;
çünki onlardan sizin öz cənnətinizdən
sizin dünyalarınız doğulur; mənim azad
iradəmdə yazılmışdır: Hər kəs öz cənnətini
yaradır; çünki sizin hamınızda mikroskopik
formada Atanın irsi vardır; Atada nələr
varsa, övladlarda da var; yerdəki
valideynlərlə olduğu kimi; onların irsi
xüsusiyyətləri övladlara keçir; aşağıda
necədirsə, yuxarıda da eynən elədir;
Atanızın sizə verdiyi irs günahsız və
fəlsəfəsiz idi; çünki seçimi edən sizin azad
iradənizdir; və indiyədək nə olmağınız
sizin öz xidmətinizdir; çünki hər şey
insanın öz alın təri ilə qazanılır; mənəvi
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səylə; Atanın Yaratdığında elə bir şey
yoxdur ki, dəyəri olmasın; hər şeyin dəyəri
var və olacaqdır; hər bir nəfərin mənəvi
xidməti olmadan heç kəs Səmavi
Padşahlığa daxil ola bilməz; ona görə ki,
sizin dünyanızın rahatlıqlarının Səmada
heç bir dəyəri yoxdur; dünyada istifadə
etmiş olduğunuz bütün rahatlıqlar artıq
istifadə olunmuş mükafatdır; və məhz
buna görə yazılmışdır ki: Və onlar öz
mükafatlarını aldılar; bütün maddi
əyləncələrin Səmada heç bir dəyəri
yoxdur; xüsusən də belə əyləncələr Atanın
Vəsiyyətlərini nəzərə almayan fəlsəfənin
məhsuludurlarsa; belə fəlsəfənin sonuna
az qalıb; çünki Yaradan həm verir, həm də
alır; sizin maddi fəlsəfənizin yayılmasına
son qoyulacaq; çünki hər şeyin öz vaxtı
var; çünki hər şey Atanın Vəsiyyətləri ilə
əlaqədədir; bu əlaqəni siz özünüz öz həyat
sınaqlarınızda istəmişdiniz; sizin həyat
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sisteminizin süqutu sizin zülmünüzün
süqutu olacaqdır; bu məzlumlar üçün ən
böyük hadisə olacaqdır; istirmar olunanlar
və xor baxılanlar üçün; çünki hamı Allah
qarşısında bərabərdir; heç kim zəngin
doğulmamışdır və heç kim kasıb
doğulmamışdır; belə vəziyyət xudbin
ruhlar tərəfindən yaradılmışdır; hansılar ki
yalnız bugünkü günlə yaşayır; onlar
inkişaflarında ən geridə qalmış ruhlardır;
bu cür fani düşüncə tərzi ilə, onlar
əbədiyyət qarşısında, dünyanı özlərinə
tabe etməkdən başqa, heç bir şey
etməyiblər; bütün bu iblislər dünyanın özü
tərəfindən mühakimə olunacaqlar; çünki
heç kəs öz qəlbinin cəzalandırılmasını
istəmir; Allah Quzusu Doktrinasının İşığı
dünyanı dəyişəcəkdir; çünki Səmavi
Padşahlıqda belə yazılıb; Yer dünyası
deyilənlərin əksini edib; əsirlər boyunca
mənim İlahi Vəsiyyətim bunu deyib:
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məzlumlar birincidirlər; hər bir baxımdan;
Bəs siz Səmavi Vəsiyyət ilə nə etdiniz?
Mənim məzlumlarım hər şeydə birinci
olduqları üçün dünyanı idarə edirlərmi?
Həqiqətən bu belə deyil; çünki mən
görürəm ki, hər bir məzluma xor baxılır;
onlar sizin yüksək cəmiyyət
adlandırdığınız mənəviyyatsızlığın bir
hissəsi ola bilməzlər; bəs kim sizə belə bir
cəmiyyət yaratmaq hüququ verib? Bəlkə
mənim Yazılarımda belə yazılıb?
Həqiqətən deyirəm sizə, fanilik iblisləri,
Yaradanın əkmədiyi bütün fəlsəfi ağaclar
kökündən qoparılıb çıxarılacaq; hər bir
canlı təkamül belə olur; Bəs kim sizləri
yaratmış və padşahlara çevirmişdir? Siz
bilmirsiniz ki, yalnız Ata padşahlar
Padşahıdır? Və padşah titulu bu dünyadan
deyil; o Səmavi dünyaya aiddir; Şeytan
ruh-padşahı adlanır; İlahi Vəsiyyətlər hər
şeydən əvvəl təvazökar olmağı öyrədirlər;
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onlar özünü padşah etməyi öyrətmirlər;
Mən sizə, məlun aristokratiya iblislərinə,
doğrusunu deyirəm ki; sizlərdən heç
biriniz Səmavi Padşahlığa daxil
olmayacaq; nə də ki, üçüncü nəsilədək
olan övladlarınız; çünki Ata Yehovanın
Canlı Kainatında bütün irsiyyət ötürülür;
hətta mikroskopik zaman ərzində belə heç
kim şöhrətpərəst olmamalıdır; çünki hətta
bir saniyəlik və daha kiçik günah etsəniz,
siz Səmavi Padşahlığa daxil ola
bilməyəcəksiniz; dünyanın məlun
padşahları, sizin günahsız övladlarınız sizi
lənətləyəcəklər; çünki sizə görə onlar
Səmavi Padşahlığa daxil ola
bilməyəcəklər; eləcə də sizin məlun
fəlsəfənizdə sizə xidmət edən hər bir kişi
və qadın; özünü aristokrat adlandıran heç
bir iblis Padşahlığa daxil olmayacaq; çünki
Padşahlıqda yalnız Əməyin dəyəri var;
Universal Fəlsəfə; çünki Ata Yehovanın
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Canlı Kainatında bütün irsiyyət ötürülür;
heç kəs hətta mikroskopik zaman ərzində
belə şöhrətpərəst olmamalıdır; çünki
hətta bir saniyəlik və daha kiçik günah
etsəniz, siz Səmavi Padşahlığa daxil ola
bilməyəcəksiniz; dünyanın məlun
padşahları, sizin günahsız uşaqlarınız sizi
lənətləyəcəklər; çünki sizə görə onlar
Səmavi Padşahlığa daxil ola
bilməyəcəklər; eləcə də sizin məlun
fəlsəfənizdə sizə xidmət edən hər bir kişi
və qadın; özünü aristokrat adlandıran heç
bir iblis Padşahlığa daxil olmayacaq; çünki
Padşahlıqda yalnız Əməyin dəyəri var;
Universal Fəlsəfə; hansı ki, hər bir itaətkar
və səmimi varlıq tərəfindən istənilib; o
kəslər ki, Yerdə padşah olublar və indi
padşahdırlar, məğrurluqda yolunu azmış
ruhlardır; onların ruhunda başqa
mövcudiyyətlərin qalaktik təsiri var; o
mövcudiyyətlər ki, orada maddi parlaqlıq
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hər şey, intellektuallıq isə heç nə olub;
zülmətə xas olan həyat duzu; və elə bir
iblis yoxdur ki, hər hansı bir dünyada
padşah olmasın; bu fəlsəfəyə Şeytanın özü
rəhbərlik edir; onun üsyan etdiyi andan
etibarən; və onunla birlikdə üsyan edən
bütün legion; məsləkdaşlara, başında
padşah olan xalqa sahib olmaq istəyən
bütün insan ruhları, Şeytanın legionuna
mənsubdurlar; çünki sizin hamınız
səmadansınız; və hətta iblis də oradandır;
səmada olan zaman ruhlar başqa
varlıqların adətlərini götürürlər; necə ki
bu sizin arasında baş verir; çünki aşağıda
necədirsə, yuxarıda da eynən elədir;
Şeytanın təqlidçiləri dindarlar, varlılar,
padşahlar və güc fəlsəfələrini yaradan
məlun insanlar arasında
bölüşdürülmüşdürlər; lakin, bir dənə də
olsun iblis qalmayacaq; ilahi Atanın canlı
Kəlməsi hər şeyi saflaşdırır; hər şeyi
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dəyişir; necə ki O köhnə dünyanı Musanın
Qanunu ilə dəyişmişdir; və ondan sonra
Xristian Doktrinası ilə; indi isə O bunu
Allah Quzusu Doktrinası ilə edir; və
Kainatın Yaradıcısı üçün öz Canlı Kəlməsi
ilə cismani dünyanı dəyişməkdən asan bir
şey yoxdur; o Kəlmə ki, cəmi bir neçə
səmavi an öncə söyləmişdir: Qoy işiq
olsun və işiq oldu; o Kəlmə ki, bütün
Müqəddəs Yazıları yaratmışdır; o Kəlmə ki,
sizə Vəsiyyətləri bəxş etmişdir; və o Kəlmə
ki, sizi ilk növbədə intellektuallığa görə
mühakimə edir və yalnız sonra fiziki
qanunlara görə; çünki bütün ruhlar bunu
belə istəmişdirlər; onlar Böyük
Məhkəmədə mühakimə olunmalarını
istəmişdirlər; necə ki onlar həyatın hər bir
anında imtahana çəkilmələrini
istəmişdirlər; mənim Yazılarımın izah
edilməsi ilə bağlı çətinliklərdən
başlayaraq; hər şey, tamamilə hər şey sizin
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tərəfinizdən istənilmişdir; Allah Quzusu
Elminin ən kiçik detalları belə; bu sizə o
anlayışı verir ki, hətta sizin üçün
gözəgörünməz olan şeylərə belə Səmavi
Padşahlıqdan nəzarət edilir; sizin məlum
olmayan duyğularınıza; mühakimə sizin
düşüncələriniz üçündür; sizin fikirləriniz;
sizin niyyətləriniz; Padşahlıqda sizin
özünüz bunun belə olmasını istəmişdiniz;
və siz həmçinin öz mənşəyinizi
unutmağınızı da özünüz istəmişdiniz; sizin
necə yarandığınızı və bunun təfərrüatları
barədə; lakin siz hər şeyi bilməlisiniz;
çünki siz Allah Quzusunun İşığı haqqında
Yer üzərində bilməyinizi xahiş etmişdiniz;
siz bilikdə təsəlli tapmağı istəmişdiniz; siz
Yeni Doktrina istəmişdiniz; və siz bu
Doktrinanın gəlişində təəccübün olmasını
istəmişdiniz; Allah Quzusu Doktrinası;
onun haqqında çoxdan bilməli idilər;
inamsızlıq və dini daşın materializmi
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həqiqəti sizdən gizlətmişdir; onlarda
Quzunun Tumarları var; ilk Tumarlar onlara
verilmişdir; çünki onlar imtahana
çəkilmişdirlər; hər birr ruh imtahana
çəkilir; özlərinin belə inanmadıqları imanı
öyrədən bu iblislər; həqiqət haqqında
bilikləri hamıdan əvvəl almağı
istəmişdirlər; və onların istəyi təmin
olunmuşdur; onlar həqiqəti ona görə
gizlətmişdirlər ki, onlar öz qəlblərində
xudbin daş yetişdirmişdirlər; onlar ən az
imana malik olanlardır; onlar maddi
sitayiş qanunlarının təsirinə məruz
qalmışdırlar; fironlardan qalan irs; hansı
ki, insanın təqdis olunmasına gətirib
çıxarır; Mən sizlərə, sitayiş iblislərinə,
doğrusunu deyirəm ki, mənim dünyamın
bir nəfər də olsun yanlış varlığı Səmavi
Padşahlığa daxil olmayacaq; bir nəfər də
olsun xudbin daş daxil olmayacaq; siz bu
və gələcək nəsillər tərəfindən
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lənətlənəcəksiniz; çünki, siz iblislərə görə
bəşəriyyət Padşahlığa daxil olmayacaq;
çünki ötən hər bir saniyə qanunsuzluqda
yaşanmış zaman olub; bir saniyəlik və
daha kiçik istənilən növ günah Səmavi
Padşahlığa daxil ola bilməməyiniz üçün
kifayətdir; və siz həqiqəti dünyadan
gizlətdiyiniz zaman, siz bu bəşəriyyatı
Padşahlıqdan daha da uzaqlaşdırdınız; siz
günahı daha da çox əbədiləşdirdiyiniz
üçün, günahda yaşanmış saniyələrin sayı
daha da böyükdür; günahın hər bir
saniyəsi varlıq üçün cənnət qapısının
bağlanması deməkdir; sizin hamınız
dəqiqə, saat, gün, həftə, ildə olan və
yaşadığınız bütün illərdə olan saniyələri
üst-üstə gəlməlisiniz; və bütün
hesablamalar on iki yaşdan başlanaraq
aparılmalıdır; o yaşdan əvvəl; hər bir ruh
Allah qarşısında günahsızdır; və o kəslər
ki, bir saniyə və daha kiçik zaman ərzində
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mənim günahsızlarım ilə istər sözlə,
istərsə də hərəkətləri ilə pis rəftar
etmişdirlərsə, onlar Səmavi Padşahlığa
daxil olmayacaqlar; çünki başqa
mövcudiyyətlərdə onlar, günahsız
olduqları zaman, pis rəftar olunduqları
barədə Padşahlıqda şikayətləmişdirlər;
məhz buna görə yazılmışdır ki: Başqasının
sənə qarşı etməsini istəmədiyin hərəkəti,
ona qarşı etmə; Buna görə də, nə pis ata,
nə də ki, ana, və ya ögey ata və ya ögey
ana, və ya uşaqlara qəyyumluq etmiş hər
hansı bir kişi və ya qadın mənim
Padşahlığıma daxil olmayacaq; onların
taleləri mənim günahsızlarımın ədalətinə
buraxılır; çünki kiçik olanın hər biri Səmavi
Padşahlıqda böyükdür; Sizə öyrətməyiblər
ki, hər bir məzlum Atanın qarşısında
birincidir? Bu o deməkdir ki, mikroskopik
olan hər bir şey Ata Yehovanın Ədaləti
qarşısında birincidir; buna görə də sizin
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ruhunuz Padşahlıqda birinci deyil; sizin
ruhunuzun Yerdə xor baxdığı varlıqlar
birincidirlər; sizin ruhlarınız birinci
olmalarını istəyə bilməzlər; çünki sizə əmr
verilmişdir ki, siz hər şeydən çox təvazökar
olasınız; ən sonuncu olan həmişə
məzlumdur; o özünə heç bir əhəmiyyət
vermir; Mən sizlərə doğrusunu deyirəm ki,
həyatda özlərinə əhəmiyyət verənlər
Səmavi Padşahlığa daxil olmayacaqlar;
hətta bu yanlış əhəmiyyətin müddəti bir
saniyə və ya daha kiçik zaman ərzində
olmuşdursa; və bu zaman ərzində bunu
etmiş bütün pis-düşüncəlilər; Səmavi
Padşahlığa daxil olmayacaqlar; bu
bəşəriyyətin süqutu, dini daşın yanlış
mənəviyyatı ilə sizlərə aşılanmış yanlış və
dünyəvi konsepsiyadan irəli gəlir; əsrlər
boyunca imanla alver edən bu fahişə; öz
müvəqqəti maraqlarına uyğun olaraq işlər
görmüşdür; o məzlumları nəzərə
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almamışdır; məzlumlar özlərini təmtəraq
ilə əhatə etmirlər; o özünü saxtalaşdırmır;
çünki hər bir məzlum şöhrət axtarışında
olanların keçdiyi yolları artıq keçib; hər bir
materialist geridə qalmış ruhdur; hansı ki
öz ümidlərini mikroskopik reallıq üzərində
qurur; üstəlik, onlar ruhun qanınlarını
bilmirlər; bu papa adlananların
xarakteristikasıdır; fahişələrin başçıları;
belə varlıqlar Padşahlıqda tanınmırlar;
çünki onlardan heç biri ora daxil olmayıb;
yalnız məzlumlar və təvazökarlar daxil
olurlar; və heç bir din də tanınmır; və
hətta sizin toz-planetiniz də; bu sonsuz
qanunlara görə belədir; onlardan biri odur
ki, Kainat sonsuzdur; o qədər sonsuzdur
ki, hər bir xəyal reallığa çevrilir; digər
qanun odur ki, hər kəs öz cənnətini
yaradır; və məhz bu yolla maddi sitayiş
fəlsəfəsini özlərinə əziz tutan papa
adlananlar və onların ardıcılları özlərinin
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bu cür fəlsəfəli dünyalarını yaratmışdırlar;
ona görə ki, hər bir dünya cənnət ilə əhatə
olunub; və hər kəs öz cənnətini yaradır;
maddi sitayiş İlahi Ata tərəfindən əkilmiş
ağac deyil; və o Padşahlıqda tanınmır;
necə ki mənim məzlumlarımı nəzərə
almayan heç bir doktrina, və ya elm və ya
sekta tanınmır, ona görə ki, Mən sizlərə
doğrusunu deyirəm ki, bu planet
məzlumlar tərəfindən idarə olunmalı idi;
çünki onlar Padşahlıqda birincidirlər;
onlar yuxarıda birincidirlər, və yerdə də
belə olmalıdır; və bunun tam əksi
edilmişdir; bu dünya Padşahlıqda bunu
istəməyənlər tərəfindən idarə olunur; sizi
zülmət ruhları idarə edir; çünki öz
vəzifələrində onlar bunu İşıq naminə
etmirlər; onlar öz nitqlərində mənim
adımı çəkmirlər; onların məqsədi Yaradan
deyil; bu ötəridir; o şey ki, onu
əbədiyyətdən yalnız bir ah qədər vaxt
28

ayırır; Mən onların fikirlərini oxuyuram;
Mən onların hesablamalarını görürəm;
çünki Mən hər yerdəyəm; Mən görürəm ki,
onlar öz zülmət dünyalarını qururlar; Mən
sizlərə, məğrur və şöhrətpərəst liderlərə
doğrusunu deyirəm ki, sizlərdən heç
biriniz qalmayacaq; və mənim
buyuruqlarımı nəzərə almayan heç bir kəs
qalmayacaq; əgər ən başlanğıcdan
dünyanı məzlumlar idarə etsə idi, Mən sizi
əmin edirəm ki, bu dünyanın mühakimə
olunmağa ehtiyacı qalmazdı;
mühakimələri yaradanlar qanunları
pozanlardır; bir nəfər də olsun
qanunsuzluq edən Atanın Padşahlığına
daxil olmayacaq; qanun sizin
özlərinizdədir; bu həmişə belə olub; sizə
düşünmək kifayətdir ki, siz öz
mühakimənizi yaradasınız; maddə və ruh
öz müvafiq qanunları çərçivəsində
düşünür; çünki heç kəs irsdən məhrum
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olunmayıb; hamı eyni hüquqlara malikdir;
heç kəs Atanın qarşısında kiçik deyil; bu
hüquqlar bütün təsəvvür oluna bilən
formalarda təzahür olunur; tərəfinizdən
istənilmiş dünyada gördüyünüz hər bir
forma, siz onların istənilməsinin şahidi
olmusunuz; ona görə ki, planetar yaşayır
yerlərinə gəlməmişdən əvvəl, gələcək
təbiət elementləri ilə vəsiyyətlər
əvvəlcədən hazırlanır; və mövcudluğunuz
ərzində gözlərinizin gördüyü hər bir şey
siz tərəfdən İlahi Əhdlərdə istənilmişdir;
məhz buna görə Ata Yehovanın Canlı
Kainatında maddə və ruh mühakimə
istəmək hüququna malikdirlər; maddə və
ruh azad iradəyə malikdirlər; və birbirindən müstəqildirlər; əgər belə olmasa
idi, ədalətdə kamillik olmazdı; hər birinin
hüquqlarında tarazlıq olmazdı; yeganə
olan Atanın Ədaləti özünü hüdudsuz
formalarda göstərir; çünki Onun heç
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nəyində məhdudiyyəti yoxdur; hər bir
ədalət varlıq tərəfindən edilən eyni
hərəkətlərdən doğulur; bu həyat duzudur,
hansı ki öz ədalətinə forma verir; həyat
duzu bir mövcudiyyət ərzində öyrənilmiş
eyni bilikdir; iradələri azad olduğu üçün;
ruhlar biliyə yetişmə yolunda eyni sürətlə
irəliləmirlər; bəziləri birincidirlər, sonra
isə digərləridir; bu qanun sizin aranızdakı
fiziki bərabərsizliyi izah edir; bütün biliklər
və ya əldə olunmuş həyat duzu sizin
üzərinizdə əbədiləşir; lakin hər şey sonsuz
dərəcədə nisbidir; siz öz canlı
nisbiliklərinizin atributunu və keyfiyyətini
yaradırsınız; atribut sizin düşüncənizin
fəlsəfəsi tərəfindən verilir, keyfiyyət isə
Səmavi Padşahlıqdakı ruhi iyerarxiyanız
tərəfindən; ən yaxşı keyfiyyətə
tövazökarlıqla nail olunur; daha sonra
sevinc və əmək ilə; Allahın Padşahlığında
Səmavi Kommunizmə əlavəni seyr edin;
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uşaq fəlsəfəli Səmavi Kommunizm; öz
həyatı boyu sevinc bəsləməyən kəs
Səmavi Padşahlığa daxil olmur; bir nəfər
də olsun axmaq xasiyyətl daxil olmayacaq;
hətta bu axmaqlıq və ya qəzəb bir saniyə
və ya daha kiçik zaman ərzində baş
vermişdirsə; Səmavi Padşahlıqda sizin hər
biriniz həyatda sevincli olacağınızı vəd
etmişdiniz; Cənnətin özünü təqlid edərək;
vəziyyətdən asılı olmayaraq sevincli
olacağınızı vəd etmişdiniz; siz axmaq
xasiyyətli olmağı istəməmişdiniz; çünki siz
bilirdiniz ki, Padşahlıqda bu tanınmayan
bir şeydir; və siz bilirdiniz ki, axmaq
olmaqla siz daxil ola bilməyəcəksiniz; əgər
mövcudiyyətləriniz ərzində siz dəfələrlə
qəzəblənmişsinizsə, bu insanların seçdiyi
ədalətsiz sistemə görədir; və belə
sistemlərin yaradıcıları bu mühakimə
zamanı onların bədəlini ödəməlidirlər;
çünki onlar bunu belə istəmişdirlər; və
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beləliklə bu istək onlara təmin edilməlidir;
istismarçı kapitalizmi yaradan iblislərə
gəlincə, İlahi Ədalətin bütün ağırlığı
onların üzərinə düşəcəkdir; bu
şöhrətpərəstlik və hökmranlıq iblisləri
Əbədi Ataya bu dunyada Onun İlahi
Qanununu tərənnüm etməyi vəd
etmişdirlər; öz-özlərinin zalımına
çevrilməyi yox; çünki rifah və rahatlıq
elminin məhsulu olan bu həyat sistemi bu
dünyanın zülmüdür; sonuna yaxınlaşan
zülmü; çünki yeni zaman başlamışdır; Yeni
Zamanla Yeni Dünya; Yeni Müqəddərat ilə
Yeni Mənəviyyat; sizi öyrətməyiblər ki,
Yaradan hər şeyi yeniləyir? Böyük
Məhkəmə Allah Quzusu Doktrinası ilə
başlayır; bu əzablı sonluqdur; çünki Atanın
Qanununun istənilən pozuntusu yalnız
əzab gətirir; siz öz həyatınızda
ədalətsizliyə məruz qaldığınız kimi; o
ədalətsizlik ki, İlahi Ata tərəfindən
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yaradılmayan həyat sistemi tərəfindən
yaradılıb və Səmavi Padşahlıqda tanınmır.Müəllif: ALFA VƏ OMEQA.-
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BU NƏSIL ÜÇÜN TANRININ İNTELLEKTUAL MÜHAKIMƏSI

BİZİ NƏ GÖZLƏYİR.NƏYİN BAŞ VERƏCƏYİ BİZİM HƏR BİRİMİZDƏN ASILIDIR;
ÖNA GÖRƏ YAZILMIŞDIR Kİ, HƏR KƏS ÖZ ƏMƏLLƏRİNƏ
GÖRƏ MÜHAKİMƏ OLUNACAQ; TANRININ İLAHİ
MÜHAKİMƏSİ, ON İKİ YAŞDAN SONRA BAŞLANARAQ, HƏR
BİR FİKRİ ƏHATƏ EDİR; ÇÜNKİ YALNIZ UŞAQLAR İLAHİ
MÜHAKİMƏ İLƏ ÜZLƏŞMƏYƏCƏKLƏR; TANRININ İLAHİ
MÜHAKİMƏSİ YALNIZ İMTAHANA ÇƏKİLƏN HƏYATDA
BÖYÜKLƏR ADLANANLARA AİDDİR; BİR SANİYƏ ƏRZİNDƏ
DÜŞÜNÜLƏN HƏR BİR ŞEY BİR HƏYATA BƏRABƏR
OLACAQDIR; HANSI Kİ, NECƏ DÜŞÜNÜLDÜYÜNDƏN ASILI
OLARAQ, BU İŞİQ HƏYATININ ƏLDƏ OLUNMASI VƏ YA İŞİQ
HƏYATININ İTİRİLMƏSİ OLA BİLƏR; BU ONA GÖRƏ ELƏDİR
Kİ, TANRIYA AİD OLAN HƏR ŞEY SONSUZDUR; ƏBƏDİ OLAN
MİKROSKOPİK ƏQLİ SƏYİN GÖSTƏRİLMƏSİ MÜQABİLİNDƏ
BÜTÖV MÖVCUDİYYƏTLƏR BƏXŞ EDİR.-

ALFA VƏ OMEQA.35

Uzun zamandır gözlənilən Vəhy necə
meydana gəlmişdir?
- ALFA VƏ OMEQA: Qulaq asın, mən
hamı kimi idim; mən həmişə hamı kimi
olmuşam; lakin burada mən yalnız
əmrləri yerinə yetirirəm; Ata bir gün mənə
demişdir, O mənə indiyədək saxladığım
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bloknotda yazdırmışdır; O mənə ismarıc
verdi, O mənə yazdırdı; Mən xatırlayıram
ki, məzmunda belə deyilirdi: Oğul, seçim
et, sən Tanrıya qulluq etmək istəyirsən,
yoxsa öz yerdəki həyatını davam
etdirmək?; bu seçimdir, çünki sən hamı
kimi həyatda azad iradəyə sahib olmağı
istəmişdin; O mənə düşünmək üçün üç
dəqiqə vaxt verdi; qeyd etmək lazımdır
ki... o mənə seçmək imkanını verdi; sonra
mən Ona dedim... Mən Ona telepatik
cavab vermək istəyirdim –Yox Oğul, yazılı,
çünki sən bunu yazılı istəmişdin; hər bir
duyğu Allahdan istənililir, sonra mən Ona
dedim: Ata Yehova, Mən sənin ardınca
getmək istəyirəm, çünki insanlara aid
olan heç nə əbədi deyil, Mən əbədi olanın
ardınca getməyə üstünlük verirəm.
- Qardaş: Siz o zaman kiçik idiniz?
- ALFA VƏ OMEQA: Bəli.
- Qardaş: Yeddi yaş, və siz artıq ayırd
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etməyi bacarırdınız?
- ALFA VƏ OMEQA: Bəli, bəli; mən həmin
bloknotu və həmin vərəği hələ də
saxlayıram, illər keçib deyə, o sarıdır,
sarımtıl; Mən onu deyəsən çantaya
qoymuşam, o haradasa oralardadır; sonra
Ata mənə dedi: Bəli Oğul, Mən bilirdim,
lakin sən imtahandan keçməli idin; Əbədi
olan bunu bilsə də, sən imtahandan
keçməlisən; çünki sən ondan keçməsən, o
zaman heç bir təcrübə qazanmayacaqsan.
- Bacı: Bəs bu sizin üçün gözlənilməz
oldu; deyək ki… belə gözlənilmədən O sizi
seçdi?
- ALFA VƏ OMEQA: Bəli, mən sizə belə
deyəcəm, mümkün olan hər bir şey
Allahdan istənilir, necə ki başqa kimsə
nəyisə icad etməyi, Mən əyan etməyi
istəmişdim, hər bir kəs öz qanununda
Allahdan istəmişdir.
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Tanrının yaratdıqları müstəsna olaraq
kimlər üçünsə deyil.
• ELM • MƏNƏVİYYAT • PSİXOLOGİYA •
QALAKTİK FƏLSƏFƏ • İLAHİ MÜHAKİMƏ
Ey bütün dünya, cuşa gəlib Rəbbə nida
edin.
Məzmur 100
Çünki Kainatın Yaradıcısı hami ilə
Telepatik Yazı vasitəsilə birbaşa əlaqədə
olacaqdır.
İnsan tərcüməsi layihəsinə xoş gəlmisiniz.
Biz Alfa və ya başlanğıc mərhələdə olan
tərcümələri təqdim edirik.
Bu Mesaj İspan dilində yazılmışdır.
Planetar İctimaiyyət bu tərcümələri
yoxlamalıdır. Çünki bu yolla ən yaxşı
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tərcümə təklifləri müəyyən olunur.
Siz kitabları bir toxunuşla yükləyə
bilərsiniz.
Səmavi Elm Telepatik Yazıdır; və onun
rəmzi Allah Quzusudur.
Alfa və Omeqa kolossal Telepatik Yazının
müəllifidir. O Çili və Peruda 1978-ci ilə
qədər 4000 tumar yazmışdır.
Bu Səmavi Elm hər şeyin mənşəyini və
nələrin baş verəcəyini izah edir.
Əsrlər boyu gözlənilən Vəhy.
Vəhy bütün Yer üzərinə yayılacaqdır
və bütün dünya dillərinə tərcümə
olunacaqdır; və elə bir tərcüməçi
olmayacaq ki, bu işdə iştirak etməsin;
çünki hər bir tərcümə olunmuş hərf
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qazanılmış nur hissəciyidir.
Bu Möhürlərin Vəhyidir; və bunun
mənası ondan ibarətdir ki, Ata tərəfindən
göndərilmiş tək bir insan kimi, yalnız
sən Allah Quzusunun tumarlarını yaza
bilərsən.
Allah Quzusunun bütün Vəhyi nazik
kağızdan və kartondan olan tumarlarda
olacaqdır ki; dünyaya verilmiş yazı icra
oluna bilsin; Yazılarda olan görüntülərin
birində tumarlar haqqında bəhs edilir; və
onlarda olan biliklər sonsuzdur.
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İlahi Vəhy haqqında Tumar və Quzu (5-ci
Fəsil) kimi Vəhy kitabında qabaqcadan
xəbər verilmişdir.
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SƏMAVİ ELM

Zəhmət olmasa https://www.alfayomega.com/az/
veb-saytını ziyarət edin və BİZİ NƏ GÖZLƏYİR və
SƏMAVİ ELM haqqında oxuyun.
Belə roll və Quzunun
(Fəsil 5) kimi Revelations.

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

