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TELEPAATILINE SÕNUM IGAVESELT ISALT
MAAPEALSELE MAAILMALE; TEINE SÕNUM; ESIMENE SÕNUM OLI MAAILMA EEST
PEIDETUD RELIGIOOSSE KALJU POOLT.Jah lapsed; inimene sünnib tõde otsides; seda algatatakse teadmiste maailma jaoks, Ilmutus mida
on oodatud sajandeid ja sajandeid; su Looja kasutab Elulähedasi Õpetusi et edendada maailma;
minevikus saatis Ta sulle Moosese Seaduse; siis
tuli Kristlik Doktriin; kolmas, mis on alustusel,
on Jumala Talle doktriin; seda doktriini kutsutakse ka Taevalikuks Teaduseks; selle päritolu
samadel koostisosadel kui loodus; Telepaatiline
Käsikiri on suhtlusviis mida Universumi Looja
kasutab; see on alati nii olnud; Minevikus proh1

vetite õpetused võeti vastu telepaatiaga; sest kõigel on päritolu ja olemasolu põhjus; Jumala Talle
Doktriinil pole lõppu; sest universumil pole seda;
ja samal põhjusel levitatakse seda üle maailma;
seda tõlgitakse kõikidesse maailma keeltesse;
selle mõjutus saab olema selline, et ära kasutav
materialism langeb; sest maailma tuleb uus moraal; moraalsus mis seondub Rahu Millenniumiga; Igavese Isa Doktriinid alati transformeerivad
sõnu; just nagu juhtus Maailma Minevikus; praeguste inimeste hinged nõudsid Uut Avaldust; ja
see võimaldati sulle; iga hetk sinu eksistentsis,
oli taotletud ja võimaldatud sulle; Uus Avaldus
on Pühakirjade jätk; olles õpihimuline Pühakirjadest on üks asi ja usklik olemine on teine asi;
esimene on igavene sest su hing otsib alati oma
päritolu; teine on on usu kaubandus; religioonid on esimesed, mida süüdistatakse maailma
ees; Jumala Talle Doktriinis; nõndanimetatud
religioonid on oma inimese moraaliga jaotanud
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usu maailma; neil pole mingit õigust midagi sellist teha; nad on unustanud et on olemas ainult
üks Jumal; ainult üks tõde; ainult Saatan jaotab
ja ta jaguneb ise; religioossed hinged on samad
Rooma aja variserid; nad nõudsid Jumalalt uuesti
sündi et parandada Mineviku vigu; ja neile määrati katsumus; ärgem unustagem kõiki usklikke
inimesti maailmas, et iga hing on pandud katsumusele oma valitud saatusel; sinu kalju hinged
tegid sama kaugmaailmates; sa lahutasid teised
trobikonnad; sa jätsid teistesse olevustesse spirituaalsesse kimbatusse; sa täitsid paljusid planeete
materiaalsete templitega; ja sa tegid seda uuesti
Maal; selle pärast oled sa üks esimesi kelle üle
mõistetakse kohut; sa muutusid samasuguseks
antikristuseks rikkudes seadust; mis tegelikult
iga Käskluse rikkuja on; sa ütled püha ema kirik;
ma ütlen et keegi selles maailmas ei ole pühak
või püha; tõeline alandlikkus ei vaja tiitleid mis
on tundmatud Taevaste Kuningriigis; isegi sinu
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mikroskoopiline planeet on selline; ainult Isa
ja teatud prohvetid teavad planeet-tolmu mida
kutsutakse Maaks, selle põhjuseks on see, et Isa
Jehoova Elusal Universumil pole lõppu; ja kes
iganes arvab suur olevat ei ole seda; sinu jaoks
kirjutati sõna prostituut; sest sa kaubitsed minu
jumaliku Seadusega; pimedad juhivad teisi pimedaid; kes annab edasi sinu vead teistele pimedatele; kui Uus Doktriin levid, sinu spirituaalse
isekuse kalju jaotub; sõna kalju ei sümboliseeri
millegi igavikku; Maa on suhteline ja mitte igavene; sa arvad et su kirik on igavene; sündmused
mis tulevad saavad sind sellest eksitusest välja;
ainult südamest alandlikud saavutavad igaviku;
mitte need kes õpetavad moraalsust ebamoraalsuses; kui mu Esimesena Sündinud Poeg ütles
minevikus Maa kohta; sellele kaljule ehitan ma
oma Kiriku, ta ütles seda otsides inimkonna Tulevikku; sest Päikese Kolmainsus on igal pool; see
on samuti elaval ajal: Minevikus, olevikus ja tule4

vikus; ja mida ta nägi? Ta nägi kõiki su rikkumisi:
ta nägi kuidas sa kiusasid taga süütuid olendeid;
sest nad ei jaganud sinu ideid; ta nägi kuidas sa
saatsid nad vartesse; ta nägi kuidas sa kiusasid
taga suurepäraseid teadmishimulisi ja kirjanikke; ainult selle pärast et nad panid sind eksitusi
nägema; ta nägi kuidas sa kroonisid maapealseid
kuningaid; teades oma iseka kaljuga et on olemas
ainult üks kuningate Kuningas; jumalik Isa; See
Kes annab ja võtab elu; Kuninga tiitel on taevalikust maailmast; deemonit kutsutakse hinge-kuningaks; Käsud ei õpeta kuidas Kuningaks saada;
nad õpetavad kuidas olla alandlik üle kõige; ta
nägi kuidas sa õnnistasid käsi millega Isa lapsed
tapavad üksteist; teades sinu deemoneid mida jumalik Käsk ütleb: Inimene ei tohi tappa; ta nägi
usu kaubandust; ja ta nägi igat ebamoraalsust
teie hingedes; oleks olnud parem mitte nõuda
uuesti sündi enne rüvetusse jälle langemist; teie
religioonid on tundmatud Taevaste Kuningriigis;
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ja iga moraalsus, mis teeskleb Isa laste usu lahutamist on tundmatu; ainus Kuningriigis tuntud
tempel on töö tempel; töö on vanim mandaat
mis eksisteerib; enne kui su mikroskoopiline planeet sündis, töö oli ja on praktiseeritud tohututes
maailmades; töö tempel ei ole kunagi taandatud
tolmuks; ja sellega kaob sellelt planeedilt materiaalne imetlus; imetlus mida ei oleks kunagi
tohtinud õpetada; sest selle imetluse pärast mis
seisneb silmakirjalikkuses, oled sa viivitanud
maailma edendamise kahekümnes sajandis; nende moraalses ja spirituaalses lennukis.-

Jah väike poeg; see taevalik joonistus näitab et iga
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õigusemõistmine tuleb välja samal viisil kui olendid on taasloodud; kõik inimhinged nägid seda
õigusemõistmist Taevaste Kuningriigis; sest nähes nende enda õigusemõistmist anti igale ühele;
kõik eksisteerib Taevaste Kuningriigis; keegi ei
tule sellesse maailma pimedana mis puudutab
vaimsust; õiglus häälestub sinu tegudega; sest
igal ühel on lubatud teha oma enda taevas; õiglusel on oma seadus Elu Käskudes; mis on sama
varras, millega sind mõõdetakse; igal sinu ideel
on kavatsus; ja iga kavatsus saab füüsiliseks ja
elavaks Kuningriigis; kavatsuse üle mõistetakse
kohut kui hing on sellega sooritanud rikkumise;
inimkeha on magnetiliste seaduste toode; toodetud makrokosmosest, ja kutsutud taevalikeks
seadusteks; Kes iganes eitab olemast taevalik
mikroskoopias mida ta esindab, eitab Isa; Kes tahab olla parim Tema lastele; ja kes iganes eitab
Isa, eitab oma enda igavikku; sest igavikes taevastes nad loevad nende mõtteid; ja kui need taeva7

likud olendid loevad hingedes, nad teevad seda
mõistes kohut; kes iganes eitab Isa, saab eitava
sissepääsu Elavates Taevastes; mida iganes sa
teed allpool saab vastukaja üleval; ja kuhu iganes
su hing läheb, Seadus on sama; mu mandaadid
on samad nii allpool kui üleval; mis muutub on
filosoofia mida elatakse hetkes; su õiglusmõistmine on ja jääb spirituaalseks; mis on materiaalne ei jää sinu elu soola; sinu teadmises; unikaalne
reaalsus igale hingele on igavik milles ta elab; see
ei ole kaduv kui seda tundis füüsilises kehas; lihalik keha mida ta küsis; ja see loovutati talle; füüsilise keha loovutamine ei ole nagu mille iganes
loovutamine; keha on elav mis on momentaalselt
pärinud ka sellist füüsilist geomeetriat; ja see loovutati; pärand on sama igale ühele; olemusel ja
hingel on samad õigused; mõlemad küsivad; spirituaalsed ja materiaalsed seadused on ühtinud;
Taevaste Kuningriigis tuntud kui Lepingulaevas;
sest hinge realiseerimine ei ole tehtud juhusli8

kult; seda tehakse vastutustundlikult; öeldes vastupidist on iseenda põlgamine; ja kes iganes põlgab ise ennast, põlgab Isa; Kes on tema loonud;
kas sind ei õpetatud et su Looja on igal pool? Mis
on kujuteldav ja mitte kujuteldav? Ilmselt sa tead
seda suukaudu; kuid, mitte oma enda teadmiste
kaudu; oma enda pingutustest; oma näo higis;
oma enda teene läbi; tema kes otsib leiab; sest talle tasutakse määral mida ta kasutas suurimas otsingus; sest sa võid otsida paljusid asju oma eksistentsides; ja kui sa ei otsi Isa Kes andis sulle
elu, sa ei või siseneda Taevaste Kuningriiki; tänamatud pole kunagi sisenenud; ainult alandlikud;
need kes läbisid oma enda katsumused elus; sest
need olid katsumused mida nõuti alandlike enda
poolt Kuningriigis; iga katsumus mida inimene
läbib läbi elu igas hetkes, igas sekundis, on nõutud ja võimaldatud; isegi sinu surmade viisid ja
iseärasused, on sinu poolt nõutud; ja oma katsumustes sa nõudsid kõrgeima moraalsuse täitmist,
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ainuke; sest ilma selleta sa ei sisene kunagi Taevaste Kuningriiki; ja sa nõudsid et selline moraalsus oleks õpetatud Maal; ja Jumalik Käsk loovutati sulle; nemad on varras; sest nende jaoks
mõistetakse sinu üle kohut; ja nii on see selle planeedi täiuslikkuse teha; inimese hinged ei suuda
kunagi õppida ka mind; kuid, mitte elades mu
Käskude moraalsuses on pimedus; sest sa ei või
kunagi siseneda kus Isa on; see aeg kui sa oled
eemal valgusest on nii ennenägematu, et sa pead
uuesti sündima et lugeda numbrit; mis ei ole sinu
mikroskoopilises evolutsioonis; õiglus mida sa
nõudsid algab kõige mikroskoopilisema asjaga
mida su vaim võib ette kujutada; nii see on, sest
kõige väikseim, alandlikum, on esimene kõiges;
esimene Taevaste Kuningriigis ja selle Taevalikus
Õigluses; ja esimene enne Taevalikku Isa Jehoovat; ja kõige mikroskoopilisem asi mida su vaim
võib ette kujutada; on su ideed; samad mida sa
tekitad iga päev; samad mida sa nõudsid Ku10

ningriigis; samad mida sa tunned aga ei näe; kõik
su ideed reisivad füüsiliselt kosmosesse; neil on
samad õigused kui sul; sa nõudsid sündida mateerias; nad tegid ka sama; sa nõudsid et elada
ajas ja ruumis; sinu ideed, tegid ka sama; mis on
üleval on sama allpool; päringute pärilikkus on
sama kõigile; hiiglaslikud olendid taotlevad ja
mikroskoopilised olendid taotlevad; elav mateeria taotleb ja elav tühisus taotleb; ja kõik on võimaldatud Isa poolt; sest Ta on igavene; su ideed
reisivad kosmoses, ennenägematutes vahemaades; vahemaades mida sa kunagi ei arvuta; ainult
Isa teab; su ideed on teada Kuningriigis, kui Galaktiline Seeme; sest nendest sünnivad sinu maailmad meie enda taevast; see on kirjutatud minu
vabas tahtes: Igaüks teeb omaenda taeva; sest
kõikidel teil on mikroskoopilises vormis Isa pärandus; mis iganes on Isal, on ka lastel; just nagu
juhtub maapealsete vanematega; nende pärilikud
omadused on edasi kantud järglastele; mis on
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üleval pool on sama all pool; pärand mis Isa sulle
andis tuli alandlikkusest ja filosoofia puudumisest; sest sinu vaba tahe on see mis teeb valiku; ja
kõik mis sa oled olnud on su enda teenitud; sest
kõik on saavutatud oma enda näo higist; spirituaalse pingutusega; Isa Loomingus ei ole midagi
mis ei maksa; kõik maksab ja jääb maksma; kuna
ilma üksteise vaimsete teeneteta ei saa siseneda
Taevaste Kuningriiki; sinu maailma mugavustel
pole mingit väärtust Taevas; kõik mugavused mis
on maailmas juba nauditud on autasu mida on
juba nauditud; ja see on sellepärast et see on kirjutatud: Ja nad said kätte oma autasu; ühelgi materiaalsel naudingul pole kohta Taevas; kõige vähem kui sellised naudingud on filosoofia tulemus,
mis ei võtnud arvesse Isa Käske; sellisel filosoofial on oma päevad loetud; sest Looja annab ja
võtab ära; sinu materiaalne filosoofia on kärbitud
selle laienemisel; sest kõigel on oma aeg; sest kõik
on suhteline Isa Käskudega; suhtelisus mida sa
12

ise küsisid oma elu katsumustes; sinu enda elu
süsteemi langus on su enda ikke langus; see on
suurim sündmus alandlikele; ära kasutatud ja
põlatud; sest kõik on Jumala ees võrdsed; keegi ei
sündinud rikkana ja keegi ei sündinud vaesena;
selline situatsioon loodi ambitsioonikate hingede
poolt; need kes elavad ainult olevikus; kõige tagapoolsemad hinged oma evolutsioonis; selle efemeerse mõtlemisega igaviku ees pole nad teinud
midagi muud peale maailma ikestamise; kõikide
nende deemonite üle peab kohut maailm ise; sest
keegi ei taha oma hinge hukkamõistmist; Jumala
Talle Doktriini Valgus transformeerib maailma;
sest nii on kirjutatud Taevaste Kuningriigis; Maa
maailm on teinud sellele öeldule vastupidist; läbi
sajandite on mu Jumalik Käsk seda öelnud:
alandlikud on esimesed; kõikide asjade järjekorras; Ja mida sa oled teinud minu Taevaliku Käsuga? Kas mu alandlikud juhivad maailma, kuna
nad on kõiges esimesed? Ilmselt mitte; sest ma
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näen et iga alandlik on põljatud; nad ei saa olla
osa sellest ebamoraalsusest mida sa kutsud kõrgklassiks; ja kes andis sulle õiguse luua selline
klass? Kas see on juhuslikult minu Pühakirjades?
Tõesõnu ütlen ma teile edevuse deemonitele et
iga filosoofiline puu mida Looja ei istutanud
tõmmatakse välja juurtest; nii on igas elu evolutsioonis; Ja kes lõi sinu ja tegi sind kuningateks?
Kas sa ei tea et ainult Isa on kuningate Kuningas?
Ja kuninga tiitel ei ole sellest maailmast; see kuulub Taevalikku maailma; Saatanat kutsutakse
hinge-kuningaks; Jumalik Käsk õpetab olema
alandlik üle kõige; see ei õpeta iseenda kuningaks
tegemist; ma ütlen tõesõnu teile neetud aristokraatia deemonitele; et ükski teist ei saa Taevaste
Kuningriiki sisenema; ja koos teiega ka mitte teie
lapsed kuni kolmanda põlvkonnani; sest Isa Jehoova Elavas Universumis on iga pärilikkus antud edasi; keegi ei tohiks olla edev isegi mitte
mikroskoopilises aja sekundis; sest isegi üks se14

kund rikkumist või vähem ja sa ei sisene Taevaste
Kuningriiki; neetud maailma kuningad, sinu järeltulijate süütus saab teid needma; sest tänu sinule ei saa nad Taevaste Kuningriiki siseneda; ja
koos nendega iga mees või naine kes teenis sind
sinu neetud filosoofias; mitte ükski aristokraadiks kutsutud deemon ei sisene Kuningriiki; sest
Kuningriigis on ainult Töö teened tuntud; Universaalne Filosoofia; see mida iga alandlik ja aus
on nõudnud; need kes olid ja on kuningad Maal,
olid ja on eksinud hinged edevuses; neil on oma
hingedes teiste eksistentside galaktiline mõju; eksistentsid kus kõik oli materiaalne heledus ja ei
midagi intellektuaalset; elu sool mis on pimedusele kohane; ja pole olemas deemonit kes pole
olnud mõnes maailmas kuningas; see filosoofia
on juhitud oma Saatana poolt; õigest hetkest milles ta mässas; ja kogu leegion mis mässas temaga
koos; kõik inimhinged kes nõudsid kogunemist,
rahvus millel on juhiks kuningas; kuuluvad Saa15

tana leegioni, sest te kõik tulete välja taevast; ja
isegi deemonid tulevad sealt; taevas olles, omandavad hinged teiste olevuste kombed; just nagu
juhtub teie seas; sest mis on üleval pool on sama
all pool; Saatana jäljendajad on jaotatud usklike,
rikaste, kuningate ja neetute seas kes loovad filosoofiaid jõuga; kuid ükski deemon ei saa jääma;
elav jumaliku Isa Sõna puhastab kõik; transformeerib kõike; just nagu Ta transformeeris vana
maailma Moosese Seadusega; ja pärast Kristliku
Doktriiniga; nüüd teeb ta seda Jumala Talle
Doktriiniga; ja midagi pole Universumi Loojale
lihtsam kui lihaliku maailma transformeerimine
tema Elu Sõnaga; sama Sõna mida taevalikud vahetult ütlesid: saagu valgus ja valgus sai olema;
sama Sõna mis lõi iga Püha Kirja; sama Sõna mis
andis sulle Käsud; ja sama Sõna mis mõistab esimesena su intellektuaalsuse üle kohut, ja siis füüsika seaduste üle; sest iga hing nõudis seda nii;
nad nõudsid katsumust Lõplikus Otsustuses en16

das; sest nad nõudsid katsumuste läbimist igas
elu hetkes; alustades raskustega mu Pühakirjade
tõlgendamises; kõik absoluutselt kõik oli sinu
poolt küsitud; isegi Jumala Talle Teaduse kõige
väiksemad detailid; see annab sulle arusaama et
isegi sinule nähtamatu on kontrollitud Taevaste
Kuningriigist; sinu teadmatud sensatsioonid; õiguse mõistmine sinu mõtlemisele; sinu ideed;
sinu kavatsused; teie ise nõudsite nii Kuningriigis; ja sa samuti nõudsid oma päritolu unustamist; sinu loomise viis ja detailid; kuid, sa saad
kõike teadma; sest sa küsisid Maa peal teadmist
Jumala Talle Valgusest; sa küsisid lohutamist
teadmistest; sa küsisid Uut Doktriini; ja sa küsisid selle Doktriini saabumisel üllatust; Jumala
Talle Doktriin; see oleks pidanud olema teatud
juba kaua aega tagasi; umbusk ja religioosse kalju
materialism peitis tõde sinu eest; neil on Talle
Käsikirjad; esimesed Käsikirjad asetati nende kätele; sest neid pandi katsetustele; iga hing on pan17

dud katsetustele; need deemonid õpetavad usku
mida nad isegi ei usu; nõudsid olema esimesed
kellel on tõest teadmine; seda võimaldati neile;
tõe peitmise põhjuse tagajärjena saab nende südamesse saama istutatud isekas kivi; nad on kõige vähem uskujad; nad on materiaalsete imetluste seaduste poolt mõjutatud; türanlik pärand;
mis viib isiku ülistamiseni; tõesti ma ütlen teile
imetluse deemonitele, et mitte ükski minu sõna
vale olend ei saa Taevaste Kuningriiki sisenema;
mitte ükski isekas kivi ei saa sisenema; sa saad
olema selle generatsiooni poolt neetud ja järgnevate poolt; sest teie deemonite pärast ei saa see
inimkond Kuningriiki sisenema; sest kõik möödunud sekundid oli rüvetamises elamine; ainult
üks sekund või vähem ükskõik mis rüvetamist
on piisav Taevaste Kuningriiki mitte sisenemiseks; ja kui sa peidad tõde maailma eest, sa eraldasid seda inimkonda kaugemale Kuningriigist;
kuna sa pikendasid seda viga rohkem, siis vales
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elamise sekundid on palju suuremad; iga rüvetamise sekund on taevas, mis on suletud olendile;
te peate kõik liitma kokku sekundid minutis,
tunnis, päevas, nädalas, aastas ja elatud aastate
sekundite arv; ja iga kalkulatsioon peab olema
tehtud alates kaheteistkümne aasta vanusest peale; enne seda iga; on iga hing Jumala ees süütu; ja
ükskõik kes väär kohtles teo või sõnaga sekundiks või vähem minu süütuid, ei saa Taevaste Kuningriiki siseneda; sest oma teistes eksistentsides
nad kaebasid Kuningriigis kui nemad, olles süütud, olid väär koheldud; see oli selle pärast et see
oli kirjutatud: Ära tee teistele mis sa ei taha et nemad sulle teeksid; sellel põhjusel ei saa ei halb isa
ega ema ega võõrasisa ega võõrasema ega mees
ega naine kes oli laste eest vastutav minu Kuningriiki sisenema; nende saatused sõltuvad minu
süütute kohtumõistmisest; sest iga väike olend
on Taevaste Kuningriigis suur; Kas sind ei õpetatud et iga alandlik on esimene Isa ees? See tähen19

dab et kõik mikroskoopiline on esimene Isa Jehoova õigluses; sellel põhjusel pole sinu hing
esimene Kuningriigis; esimesed on need keda su
hing põlgas Maal; su hinged ei saa esimeseks olemist küsida; sest sult küsiti eelkõige olemast
alandlik; viimane on alati alandlik; ta eirab iseenda tähtsust; tõesti ma ütlen teile et see kes võtab
elus arvesse iseenda tähtsust ei saa siseneda Taevaste Kuningriiki; isegi kui see ebasünnis tähtsus
kestis üks sekund või vähem kui üks sekund; ja
iga õela-meelne kes tegi seda sama ajaga; ei sisene Taevaste Kuningriiki; selle inimpõlve langus
on tänu valele ja ilmalikult ideele, mis oli sinusse
sisendatud religioosse kalju vale moraali poolt;
see prostituut kes sajandite ja sajandite kaupa
kaubitses usuga; on teinud asju põhinedes tema
ajutistel huvidel; ta ei võtnud alandlikke arvesse;
alandlikud ei ümbritse end luksusega; ta ei võltsi
iseennast; sest iga alandlik on läbinud selle mida
kurikuulsuse otsijad läbivad; iga materialist on
20

tahapoole arenenud hing; kes ehitab üles lootused mikroskoopilise oleviku suunas; veel enam,
nad on hinge seaduste suhtes ignorantsed; sellised on näiteks nii öelda paavstide iseloomuomadused; prostituutide ülemad; need olendid on
Kuningriigis tundmatud; sest keegi ei ole sisenenud; ainult alandlikud ja tagasihoidlikud sisenevad; kõik usud on samuti teadmata; ja isegi su
planeet-tolm on teadmata; see on tänu igavestele
seadustele; üks nendest on see et Universum on
igavene; nii igavene et iga fantaasia muutub
reaalsuseks; teine seadus on et igaüks teeb omaenda taeva; ja sellisel viisil tegidki paavstid ja
nende järglased, kes ümmardasid materiaalse jumaldamise filosoofiat, oma enda maailmad sellise filosoofiaga; sest iga maailm on ümbritsetud
taevaga; ja igaüks teeb oma enda taeva; materialistlik jumaldamine ei ole Jumaliku Isa poolt istutatud puu; ja see pole teada Kuningriigis; ja ükski
doktriin või teadus või sekt mis pole võtnud
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alandlikke arvesse ei ole teada; sest nad on esimesed Kuningriigis; nad on esimesed üleval pool
ja peavad ka nii olema all pool; ja on tehtud vastupidist; see maailm on juhitud nende poolt kes
ei küsinud seda Kuningriigis; pimedus hinged
juhivad sind; sest nende positsioonides ei tee nad
seda Valguse nimel; nad ei maini mind nende kõnedes; nende eesmärk ei ole Looja; see on efemeerne; see mis ainult püsib ainult sama kaua
kui ohkamine enne igavikku; ma loen nende
mõtteid; ma näen nende kalkulatsioone; sest ma
olen igal pool; ma näen et nad ehitavad ülesse
oma enda pimeduse maailmasid; ma tõesti ütlen
teile uhketele ja edevatele liidritele et ükski teist
ei saa jääma; ja keegi kes ei võtnud arvesse minu
volitusi ei saa jääma; kui alandlikud oleks juhtinud maailma algusest peale, kinnitan ma sulle et
see maailm ei oleks vajanud õiguse mõistmist;
need on rikkujad kes loovad õigeks mõistmist;
mitte ükski rikkuja ei saa sisenema Isa Kuning22

riiki; seadused on sinu enda sees; see on alati nii
olnud; sa pead ainult mõtlema ja sa lood oma õigeks mõistmist; mateeria ja hing mõtlevad oma
vastavates seadustes; sest keegi ei ole pärandist
ilma jäetud; kõikidel on samad õigused; kõik on
vähem Isa ees; need õigused on manifesteeritud
kõikides ettekujutavates vormides; iga vorm
mida sa maailmas näed ja mida sa küsisid, sa
tunnistasid nende küsimist; sest enne planetaarsesse eluruumi tulemist, on lepingusuhted tuleviku loomuse elementidega juba tehtud; ja kõik
mida su silmad on näinud sinu eksistentsis oli
nõutud su enda poolt Taevalikus Lepingus; sellepärast on mateerial ja hingel õigus küsida kohtumõistmist Isa Jehoova Elavas Universumis; mateerial ja hingel on tahtevabadus; olles iseseisev
üksteisest; kui see ei oleks nii olnud, poleks olemas täiuslikkust õigeksmõistmises; poleks olemas mingit tasakaalu üksteise õigustes; Isa Õigusemõistmine on ainus, ja on manifesteeritud
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igavestes vormides; sest midagi Temas pole limiteeritud; iga õigusemõistmine on sündinud samadest tegudest mida olend on teinud; see on elu
sool, mis annab õigusemõistmisele kuju; elu sool
on sama teadmine mida õpiti ühes eksistentsis;
arvestades selle vaba tahet; hinged ei arene edasi
teadmiste saavutamisega samas kiiruses; mõned
on esimesed ja siis tulevad teised; see seadus seletab füüsilist ebavõrdsust teie seas; iga teadmine
või saavutatud elu sool on teis jäädvustatud; kuid
kõik on suhteline igaviku määras; sina lood atribuudid ja elu relatiivsuste kvaliteedi ise; atribuut
on antud sinu mõtlemise filosoofia poolt; ja kvaliteet sinu spirituaalse hierarhia poolt Taevaste
Kuningriigis; parim omadus on saavutatud
alandlikkusega; järgnedes rõõmu ja tööga; vaata
Taevaliku Kommunismi täiendit Jumala Kuningriigis; Taevalik Kommunism koos lapse filosoofiaga; tema kes ei kultiveerinud rõõmu oma elus,
ei sisene Taevaste Kuningriiki; mitte ükski ise24

loomuses idiootlik ei saa sisenema; isegi kui see
idiootsus või viga võis kesta üks sekund või vähem; kõik te lubasite Taevaste Kuningriigis olla
elus rõõmsad; imiteerides Taevast ennast; te lubasite olla rõõmsad ükskõik mis asjaoludel; te ei
küsinud olla iseloomust idiootlikud; sest te teadsite et see on Kuningriigis tundmatu; ja te teadsite et olles idiootlik, te ei saaks siseneda; kui te
saite korduvalt oma eksistentsides vihaseks, siis
oli see elu ebavõrdse süsteemi pärast mida mehed valisid; ja sellise süsteemi loojad peavad selle
eest maksma kohtumõistmisel; sest nad nõudsid
nii; ja seega saab see neile olema loovutatud; mis
puudutab deemoneid kes lõid sellise ära kasutava
kapitalismi, siis Taevaliku Õigusemõistmine langeb nende peale täie kaaluga; need ambitsiooni ja
ülemmõju deemonid lubasid Igavesele Isale, et
nad ülistavad Tema Jumalikke Seadusi selles
maailmas; mitte muutuda oma enda türannideks; sest see elusüsteem kelle toode on heaolu ja
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mugavuse teadus, on selle maailma ike; ike mis
on oma lõppu saabumas; sest uute aegade algus
on saabunud; Uus Maailm Uue Ajaga; Uus Moraalsus Uue Saatusega; kas sind ei õpetatud et
Looja uuendab kõike? Viimane Kohtumõistmine
on alustatud Jumala Talle Doktriiniga; valus lõpp;
sest iga Jumala Seaduse rikkumine põhjustab ainult valu; just nagu sa oled kohanud ebavõrdust
oma elus; ebavõrdsus mis on sündinud elu süsteemist, mida ei loonud Taevalik Isa ja mis on
tundmatu Taevaste Kuningriigis.Kirjutatud Alfa ja Oomega poolt.-
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JUMALA INTELLEKTUAALNE KOHTUMÕISTMINE SELLELE
GENERATSIOONILE.-

MIS ON TULEMAS.MIS ON TULEMAS, SÕLTUB ÜKSTEISEST; SEST SEE
OLI KIRJUTATUD, ET IGA ÜHE ÜLE MÕISTETAKSE
KOHUT NENDE TÖÖDE PEALT; JUMALA TAEVALIK
KOHTUMÕISTMINE KOOSNEB IDEEST IDEENI ALATEST
KAHETEISTKÜMNENDAST ELUAASTAST; JUMALA TAEVALIK
KOHTUMÕISTMINE PUUDUTAB NIIÖELDA TÄISKASVANUID
TESTITUD ELUS; SEST MIDA MÕELDI ÜHES SEKUNDIS ON
VÕRDNE EKSISTENTSIGA; MIS, PÕHINEDES KUIDAS SEDA
MÕELDI, VÕIB OLLA SAAVUTATUD VALGUSE EKSISTENTS
VÕI KAOTATUD VALGUSE EKSISTENT; SEE ON NII KUNA
JUMALA ASJAD ON PIIRANGUTETA; IGAVIK PAKUB TERVEID
EKSISTENTSE MIKROSKOOPILISE VAIMSE PINGUTUSE
EEST.ALFA JA OOMEGA
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Kui kaua sai oodatud Ilmutus algatatud?
Olles Igavese Isa Saadik Peruus, aastatel 1970
kuni 1978, Ta rääkis oma kogemustest Ilmutuse
algatusest ja Telepaatilistest Käskudest mida Ta
sai Igaveselt Isalt. Järgnev on transkriptsioon
kassetilt, salvestatud Alfa ja Oomega Saadikutelt
Limas.-ALFA JA OOMEGA: Vaata, ma olin nagu üksi;
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ma olen alati nagu üksi olnud; ainult et siin ma
täidan käske; Isa ütles mulle kord, Ta lasi mul
kirjutada märkmikusse mida ma hoian ikka
veel alles; Ta andis mulle sõnumi, Ta lasi mul
kirjutada; ma mäletan, selle sisu ütles: “Poeg
vali, kas sa tahad teenida Jumalat või jätkata
oma üksluise eluga?; see on valik, sest sa palusid
elus vaba valikus, just nagu kõik teised; ta andis
mulle kolm minutit mõtlemiseks; see peaks
olema märgitud… etta andis mulle valiku võimaluse; siis ma andsin Talle… Ma hakkasin Talle
telepaatiliselt vastama-Ei Poeg, kirjutades, sest
sa küsisid seda kirja teel; iga tunne on nõutud
Jumalalt, ja siis ma panin Talle: Isa Jehoova, ma
järgin sind, sest mis on inimestelt ei ole igavene,
ma eelistan järgida kedagi kes on igavene.-Vend: Kuid väike, kas sa olid sellel ajal väike?
-Alfa ja Oomega: Jah, olin.-Vend: Seitse aastat vana, ja sa olid juba võimeline tajuma?
-Alfa ja Oomega: Jah, jah; siis, see märkmik
mida ma siiamaani hoian alles ja see leht, kollane aastate pärast, kollakas; Ma pidin selle
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panema portfelli, see on kusagil siin; siis Isa
ütles mulle: Jah poeg, ma teadsin seda, kuid sa
pidid testi läbima; kuigi Igavene teab seda, pead
sa testi läbima, sest kui sa ei läbi testi ei saa sa
ühtegi kogemust.-Õde: Kuid kas ta tabas sind üllatusena lihtsalt
niimoodi; ütleme et… Lihtsalt nii, ootamatult
valis Ta sind?
-Alfa ja Oomega: Jah, ma ütlen sulle seda, iga
kujuteldav asi on Jumala poolt küsitud, just nagu
iga teine küsib leiutust, mina küsisin avaldamist,
iga üks oma õiguses küsis Jumalat.-

TEADUS, MORAALID, PSÜHHOLOOGIA
JA TAEVALIK KOHTUMÕISTMINE.
Teenigem JUMALAT rõõmuga, kogu maal.
Taevalik Teadus, on Telepaatiline Pühakiri; ja on
Jumala Talle sümbol.
Alfa ja Oomega, on kolossaalse Telepaatilise
Pühakirja autor. Ta on kirjutanud 4.000 käsikirja
kuni aastani 1978 Tšiilis ja Peruus.
See jumalik Ilmutus on ennustatud Ilmutuse
raamatus kui Käsikiri ja Tall (Peatükk 5).
See Taevalik Teadus seletab kõikide asjade päritolu ja teatab mis on tulemas.
Ilmutust oodati sajandeid.
Ilmutust oleks levitatud üle Maa, ja see saab
olema tõlgitud kõikidesse maailma keeltesse; ja
pole ühtegi tõlki kes selles ei osale; sest iga täht
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mida tõlgiti näitab valgust mis on võidetud.
Siin on Markide Ilmutus; ja see tähendab et
ainult üks Isa poolt saadetud, sa võid kirjutada
Jumala Talle käsikirju.
Ja Jumala Talle Ilmutus, saab olema õhukeste
paberite käsikirjades ja kartongidel; et pühakiri
võib olla täide viidud, antud maailmale; käsikirju hoitakse ühes Käsikirjade visioonis; ja nende
teadmistel pole lõppu.
Käsikiri ja Tall (Apokalüpsis 5)

32

Taevalik Teadus

Palun külasta
https://www.alfayomega.com/et/ ja loe
MIS ON TULEMAS, TAEVALIK TEADUS ja
HÕBERIISTADE TAEVALIK PÄRITOLU.

Käsikiri ja Tall
(Apokalüpsis 5)

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

