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THÔNG ĐIỆP THẦN GIAO CÁCH CẢM TỪ CHA
BẤT DIỆT ĐẾN TRÁI ĐẤT; THÔNG ĐIỆP THỨ
HAI; THÔNG ĐIỆP THỨ NHẤT ĐÃ ĐƯỢC ẨN DẤU
KHỎI THẾ GIỚI BẰNG TẢNG ĐÁ TÔN GIÁO.Vâng con cái; một sinh linh được sinh ra để tìm kiếm
sự thật; Nó khởi đầu cho thế giới tri thức, Khải Huyền
đã chờ đợi trong nhiều thế kỷ; Đấng Tạo Hóa của bạn
sử dụng Học thuyết Sống để giúp thế giới tiến bộ;
trong quá khứ Ngài đã ban cho bạn luật Môsê; Rồi
đến học thuyết Kitô giáo; học thuyết thứ ba, đang
được khởi tạo, là Học thuyết Chiên Con của Thượng
Đế; học thuyết này cũng sẽ được gọi là Khoa học về
Thiên đàng; nguồn gốc của nó nằm trên cùng một
nhân tố của tự nhiên; Kinh Thánh Thần Giao Cách
Cảm là thông điệp mà Đấng Sáng tạo vũ trụ sử dụng;
nó sẽ luôn như thế; trong quá khứ các giáo lý của các
vị tiên tri đã nhận được bằng thần giao cách cảm; bởi
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vì mọi thứ đều có nguồn gốc và nguyên nhân của sự
tồn tại; học thuyết Chiên Con của Thượng Đế không
có kết thúc; bởi vì vũ trụ không có nó; và vì lý do
tương tự nó sẽ được truyền bá trên khắp thế giới; nó
sẽ được dịch sang tất cả các ngôn ngữ trên thế giới;
ảnh hưởng của nó sẽ làm cho chủ nghĩa duy vật bị bác
bỏ; bởi vì một đạo đức mới đang đến với thế giới; đạo
đức liên quan đến Thiên niên kỷ Hòa bình; giáo lý của
Cha Bất diệt luôn biến đổi thế giới; giống như nó đã
xảy ra trong lịch sử của trái đất; Khải huyền mới được
sinh ra theo yêu cầu của tinh thần con người hiện tại;
và nó đã được ban cho bạn; mỗi giây phút sống trong
sự hiện hữu của bạn, được yêu cầu và được ban cho
bạn; Khải huyền mới là sự tiếp nối của Kinh Thánh;
một điều đang được Kinh Thánh và một tôn giáo
khác nghiên cứu; bản đầu tiên là vĩnh cửu bởi vì tinh
thần của bạn luôn tìm kiếm nguồn gốc của chính nó;
bản thứ hai là trao đổi đức tin; các tôn giáo là những
người đầu tiên bị buộc tội trước thế giới; trong Học
thuyết Chiên Con của Thượng Đế; các tôn giáo được
gọi là có trong đạo đức của con người đã chia rẽ thế
giới đức tin; họ không có quyền làm điều đó; họ đã
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quên rằng chỉ có một Chúa duy nhất; chỉ có một sự
thật; chỉ có Satan phân chia và người tự phân chia;
tinh thần tôn giáo là những người Pha-ri-xi cùng
thời La Mã; họ yêu cầu Thiên Chúa được sinh ra một
lần nữa để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ; và
phiên xử đã được trao cho họ; đừng quên rằng tất cả
mọi tôn giáo trên thế giới, mỗi tinh thần đều bị đưa
ra xét xử trong số phận mà anh ta đã chọn; bạn là
tinh thần của đá đã làm điều tương tự trong thế giới
xa xôi; bạn đã chia tách bầy khác; bạn để lại sự mơ hồ
về mặt tinh thần trong các sinh vật khác; bạn đã lấp
đầy nhiều hành tinh với các đền chùa vật chất; và bạn
đã làm điều đó một lần nữa trên trái đất; đó là lý do
tại sao bạn sẽ là những người đầu tiên bị phán xét; với
việc vi phạm luật pháp bạn đã trở thành kẻ chống đối;
và mỗi người vi phạm những Giới răn, trên thực tế là
như vậy; bạn nói nhà thờ đức thánh mẹ; tôi muốn nói
với bạn rằng không ai trong thế giới này là thánh hay
thần; sự khiêm tốn thực sự không cần những danh
hiệu chưa được biết đến trong Thiên Giới; ngay cả
hành tinh vi mô của bạn cũng như vậy; chỉ có Cha và
các vị tiên tri biết được hành tinh bụi được gọi là Trái
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Đất; nguyên nhân của nó là Vũ trụ luôn vận động của
Cha Jehovah không có kết thúc; và bất cứ ai nghĩ rằng
mình lớn lao đều là không phải; vì bạn đã được viết
cho từ gái mại dâm; vì bạn buôn bán với Luật chúa
trời của tôi; làm mờ mắt những kẻ mù khác; những kẻ
truyền tội lỗi cho những kẻ mù khác; khi Học thuyết
mới được lan rộng, hòn đá ích kỷ trong tinh thần của
bạn sẽ bị chia cắt; từ đá không tượng trưng cho sự vĩnh
hằng của bất cứ điều gì; trái đất là tương đối và không
vĩnh cửu; bạn nghĩ rằng nhà thờ của bạn là vĩnh cửu;
những sự kiện sẽ đến để giúp bạn thoát khỏi lầm lỗi
này; hãy chỉ khiêm nhường trong lòng, điều đó sẽ
là vĩnh hằng; không phải những người dạy đạo đức
trong phạm vi vô luân; khi Đứa Con Đầu Lòng của
tôi đã nói trong quá khứ của trái đất; trên đá này rằng
tôi sẽ xây dựng Giáo Hội của riêng tôi, người đã nói
như vậy khi nhìn thấy Tương lai của nhân loại; vì Cha
Con và Thần thánh có mặt khắp nơi; nó cũng hiện
hữu trong cuộc sống: quá khứ, hiện tại và tương lai;
và người đã nhìn thấy những gì? Người đã nhìn thấy
tất cả những vi phạm của bạn; Người đã thấy cách bạn
khủng bố những sinh vật vô tội; bởi vì chúng không
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cùng chung ý tưởng của bạn; Người đã thấy cách bạn
đã nhốt chúng; Người đã nhìn thấy cách bạn bức hại
những nhà trí thức và nhà văn vĩ đại; chỉ vì họ đã chỉ
cho bạn thấy tội lỗi của bạn; Người đã thấy cách bạn
được tôn lên làm vua; biết được hòn đá ích kỷ của bạn
mà chỉ có một vị Vua của tất cả các vị vua; Cha Thiên
Chúa; Đấng ban cho và lấy đi sự sống; danh hiệu của
vua là của thế giới thiên đường; con quỷ được gọi là
thần linh; các Giới Răn không dạy để trở thành Vua;
họ giảng dạy để khiêm tốn trên tất cả mọi thứ; Người
thấy cách bạn ban phước cho những tay sai để con
cái của Cha chém giết lẫn nhau; biết bạn đã vi phạm
những điều răn của Thiên Chúa đã nói: Ngươi không
được giết; Người thấy đức tin bị trao đổi; và người
đã thấy mọi điều vô luân trong tinh thần của bạn; tốt
hơn là đừng cầu nguyện được sinh ra lần nữa trước
khi vi phạm lần nữa; tôn giáo của bạn không được
biết đến ở Thiên đàng; và mọi đạo đức giả làm chia rẽ
đức tin của Cha con là không được biết đến; ngôi đền
duy nhất được biết đến ở Vương quốc là đền thờ của
công việc; công việc là nhiệm vụ tồn tại lâu đời nhất;
trước khi hành tinh vi mô của bạn được sinh ra, công
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việc đã và đang được thực hiện trong những thế giới
khổng lồ; đền thờ của công việc không bao giờ trở
thành cát bụi; đền thờ vật chất của bạn sẽ trở thành
cát bụi; và với nó sự tôn kính vật chất trên hành tinh
này sẽ biến mất; một sự tôn thờ mà lẽ ra chưa bao
giờ được dạy; Vì sự thờ lạy này nằm trong đạo đức
giả, bạn đã trì hoãn sự tiến bộ của thế giới trong hai
mươi thế kỷ; trong khuôn khổ đạo đức và tinh thần
của họ.-

Vâng con trai bé nhỏ; bức vẽ thiên đường này cho
thấy rằng mọi công lý đều xuất hiện giống như những
sinh vật được tái tạo; tất cả tinh thần của con người
đều nhìn thấy công lý này trên Thiên đàng; chính vì
nhìn thấy sự công bằng của họ đã được trao cho tất cả
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mọi người; mọi thứ hiện hữu trên Thiên đàng; không
có ai mù quáng về thế giới này như là tâm linh; công
lý điều chỉnh hành động của bạn; bởi vì mỗi người
hứa hẹn sẽ là thiên đường của riêng họ; công lý có
luật lệ của nó trong những Điều Răn Sống; đó là cùng
một sự trừng phạt mà bạn sẽ bị đánh giá; mỗi ý tưởng
của bạn có một ý định; và mọi ý định trở nên hữu
hình và tồn tại trong Vương quốc; ý định được đánh
giá khi tinh thần đã vi phạm nó; cơ thể con người là
một sản phẩm của luật pháp từ tính; được tạo ra từ vũ
trụ vĩ đại và được gọi là luật thần thánh; bất cứ ai chối
bỏ sự tồn tại của thần linh trong kính hiển vi người
đại diện, phủ nhận Cha; ai muốn điều tốt nhất cho
con cái của Ngài; và bất cứ ai chối bỏ Cha, đều phủ
nhận sự vĩnh hằng của chính mình; bởi vì trong bầu
trời vô hạn họ đọc được tâm trí của họ; và khi những
sinh vật thiên đàng đọc trong tinh thần, họ làm như
vậy bằng cách phán xét; bất cứ ai chối bỏ Cha, Thiên
đường Sống cũng sẽ phủ nhận lối cho với họ; bất cứ
điều gì bạn làm trong cuộc sống sẽ có tác động lên
thiên đường; và bất cứ nơi nào tinh thần của bạn đi,
luật pháp đều áp dụng như nhau; nhiệm vụ của tôi là
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như nhau từ dưới cũng như trên thiên đường; những
gì thay đổi là triết học được sống cho hiện tại; đó là
công lý và sẽ là tinh thần của bạn; vật chất sẽ không
còn trong cuộc sống của bạn; theo kiến thức của bạn;
thực tại duy nhất cho mỗi tinh thần là sự vĩnh cửu mà
nó tồn tại; nó không phù du mà cảm thấy khi nó có
một thể xác; một xác thịt mà nó yêu cầu; và nó đã
được chấp nhận với anh/cô ấy; thừa nhận một cơ thể
không giống như thừa nhận bất cứ điều gì; cơ thể
đang sống trong đó một thời gian yêu cầu một hình
dạng như vậy; và nó đã được thừa nhận; thừa kế là
như nhau đối với tất cả mọi người; vật chất và tinh
thần có cùng quyền lực; cả hai yêu cầu; pháp luật tinh
thần và vật chất được sáp nhập; được biết đến trong
Thiên đường như Chiếc hòm Giao ước; Để thực hiện
tinh thần không phải được thực hiện ngẫu nhiên; Nó
được thực hiện với trách nhiệm; nói ngược lại là coi
thường chính mình; và ai tự khinh mình, sẽ làm chê
bai Cha; ai được tìm thấy trong Người; bạn không
được dạy rằng Người tạo lên của bạn ở khắp mọi nơi?
Trong những gì là tưởng tượng và không thể tưởng
tượng được? quả thật bạn biết nó qua truyền miệng;
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không phải do kiến thức của bạn; bằng nỗ lực của
riêng bạn; mồ hôi trên khuôn mặt của bạn; bởi công
đức của riêng bạn; người tìm sẽ tìm thấy; bởi vì người
được trao quyền sử dụng trong tìm kiếm vĩ đại nhất;
bởi vì bạn có thể tìm kiếm nhiều thứ trong sự hiện
hữu của bạn; Và nếu bạn không tìm kiếm Cha đã cho
mình sự sống, bạn sẽ không vào được Thiên đàng;
người vô ơn không bao giờ được bước vào; chỉ có
người khiêm tốn; những người tự mình trải qua
những thử thách trong cuộc sống; vì đó là những thử
thách mà những người khiêm tốn được bước vào;
mỗi thử thách trải qua trong cuộc sống, vào mỗi giây
phút, được yêu cầu và được ban cho; ngay cả cách và
đặc điểm cái chết mà bạn đã yêu cầu; và trong các thử
thách của bạn, bạn đã yêu cầu hoàn thành đạo đức
cao nhất, duy nhất; bởi vì nếu không có nó, bạn sẽ
không bao giờ bước vào Thiên đàng được; và bạn yêu
cầu đạo đức như thế được dạy trên trái đất; và các
Giới Răn Thiêng liêng được ban cho bạn; đó là cây
gậy quyền; theo đó bạn sẽ được phán xét; và như vậy
sẽ dẫn đến sự hoàn hảo của hành tinh này; Tinh thần
của con người không bao giờ có thể nghiên cứu được
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tôi; nhưng, không sống trong luân lý của những điều
răn của tôi sẽ là bóng tối; bởi vì bạn sẽ không bao giờ
vào nơi Cha ở; điều đó chưa từng xảy ra bạn sẽ vượt
ra khỏi ánh sáng, rằng bạn sẽ phải được sinh ra một
lần nữa để đọc số; những gì không có trong quá trình
tiến hóa của bạn; công lý mà bạn yêu cầu bắt đầu với
những điều nhỏ nhặt nhất mà trí óc của bạn có thể
tưởng tượng; vì thế, bởi vì những điều nhỏ bé, khiêm
nhường nhất, là điều đầu tiên trong mọi thứ; lần đầu
tiên trong Thiên đàng và Công lý thần thánh; và trước
hết là trước Thiên Chúa Cha Jehovah; và điều quan
trọng nhất mà trí óc của bạn có thể tiếp thu; là những
ý tưởng của bạn; giống như bạn sinh ra mỗi ngày;
giống như bạn yêu cầu ở Thiên đàng; giống như bạn
cảm thấy nhưng không nhìn thấy; tất cả các ý tưởng
của bạn đi du lịch đến không gian; họ có những quyền
giống như bạn; bạn yêu cầu được sinh ra trong vấn
đề; họ cũng như vậy; bạn yêu cầu sống trong một
khoảng thời gian và không gian; ý tưởng của bạn
cũng như vậ; những gì ở trên thiên đường đều giống
như dưới mặt đất; việc thừa kế các yêu cầu ở tất cả
mọi người đều giống nhau; những yêu cầu vĩ mô và
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những yêu cầu vi mô của chúng ta; những yêu cầu
sống trong vấn đề và những yêu cầu được sống thoát
khỏi rắc rối; và mọi sự được Cha ban cho; vì Ngài là
vô hạn; ý tưởng của bạn đi du lịch vào trong không
gian, khoảng cách vô định; khoảng cách bạn sẽ không
bao giờ ước tính được; chỉ có Cha biết; ý tưởng của
bạn được biết đến ở Thiên đàng, như Hạt giống Ngân
hà; vì thế giới của bạn được sinh ra từ thiên đàng của
riêng bạn; nó đã được viết theo ý chí tự do của tôi:
Mỗi người đều tạo ra một thiên đường riêng của
mình; bởi vì tất cả các bạn có trong một hình thức
thừa kế vi mô của Cha; bất cứ điều gì Cha có, những
đứa con của cha cũng có; giống như với các bậc cha
mẹ trên trái đất; đặc điểm này của chúng ta được
truyền cho con cái; những gì ở trên thiên đường đều
giống như dưới trái đất; sự thừa kế mà Chúa Cha ban
cho bạn là vô tội và thiếu triết lý; bởi vì đó là ý chí tự
do của bạn; và tất cả những gì bạn đã làm là công đức
của chính bạn; bởi vì mọi thứ đều đạt được bằng mồ
hôi nước mắt của bạn; với nỗ lực tinh thần; chẳng có
gì trong Sáng tạo của Cha mà không có giá trị; mọi
việc đều có giá trị và chi phí của riêng nó; nếu mỗi
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người không có công đức thì sẽ không thể vào Thiên
đàng được; những tiện nghi trong thế giới của bạn
không có giá trị gì trên thiên đường; mọi sự thoải mái
mà bạn đã được hưởng trong thế giới là một phần
thưởng; và bởi vì điều đó đã được viết ra: Và họ đã
nhận phần thưởng của họ; tất cả sự hưởng thụ vật
chất đều không có giá trị trên thiên đàng; và nhất là
khi những sự hưởng thụ đó là sản phẩm của một triết
học không tính đến các Giới răn của Cha; triết học
như vậy có giới hạn của riêng nó; vì Đấng Tạo Hóa đã
ban cho và lấy đi; triết học vật chất của bạn sẽ bị cắt đi
trong quá trình mở rộng; vì mọi thứ đều có tuổi tác;
bởi vì mọi thứ đều liên quan đến các Giới răn của
Cha; một điều tương đối mà bạn tự hỏi trong những
thử thách của cuộc sống; sự sụp đổ của hệ thống đời
sống của bạn là sự sụp đổ của cái ách của bạn; Nó sẽ
là sự kiện lớn nhất cho người khiêm tốn; bị khai thác
và bị khinh bỉ; vì tất cả đều bình đẳng trước mặt Đức
Chúa Trời; không ai sinh ra giàu có và không ai sinh
ra nghèo; tình huống như vậy được tạo ra bởi những
tinh thần đầy tham vọng; những người chỉ sống vì
hiện tại; tinh thần lạc hậu nhất trong quá trình tiến
12
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hóa; với cách suy nghĩ này trước sựvĩnh cửu họ không
làm gì ngoài việc chinh phục thế giới; tất cả những
con quỷ này sẽ bị phán xét bởi chính thế giới; vì không
ai muốn lên án tâm hồn mình; ánh Sáng của Học
thuyết Chiên Con của Thiên Chúa sẽ biến đổi thế
giới; vì đó là cách nó được viết trong Thiên đàng; thế
giới trên trái đất đã làm trái với những gì nó đã được
chỉ định; trong suốt nhiều thế kỷ, điều răn của tôi đã
nói: khiêm tốn là điều đầu tiên; vượt lên trên mọi thứ;
và bạn đã làm gì với Giới răn trên trời? liệu tôi khiêm
tốn có thể cai quản được thế giới, vì đó là điều đầu
tiên trong mọi thứ? quả thực là không; vì tôi thấy mọi
người khiêm tốn đều bị khinh miệt; họ không thể là
một phần của sự vô đạo đức mà bạn gọi là xã hội cao;
và ai đã cho phép bạn tạo ra một xã hội như vậy? có
chỗ nào trong Kinh thánh của tôi nói về điều đó
không? quả thật, tôi nói bạn, những ma quỷ rằng mọi
cây triết học mà Đấng Tạo Hóa không trồng sẽ bị
đánh bật gốc rễ của nó; đó là cách mọi sự tiến hóa
sống động; ai đã tạo ra bạn và cho bạn làm vua? bạn
không biết rằng chỉ có Cha là Vua của các vị vua hay
sao? và danh hiệu vua không phải từ thế giới này; nó
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thuộc về thế giới Thiên Thượng; Sa-tan được gọi là
thần linh; các Giới răn của Chúa dạy cách khiêm tốn
trên mọi lĩnh vực; chúng không dạy để làm vua; tôi
thật sự nói rằng bạn, những quỷ dữ của tầng lớp quý
tộc quỷ quyệt; rằng không ai trong các người có thể
vào Thiên đàng; các con các người cũng vậy, con cái
các người sẽ chẳng có thế hệ thứ ba; bởi vì trong Vũ
trụ sống động của Cha Jehovah mọi sự thừa kế đều
được truyền đi; không ai được phù phiếm thậm chí
dù là lần thứ hai; bởi chỉ cần vi phạm một hoặc ít hơn
một giây thì bạn sẽ không thể vào được Thiên đàng;
các vị vua hiểm ác của thế gian, sự vô tội của con cháu
sẽ nguyền rủa các ngươi; vì các ngươi sẽ mà họ sẽ
không thể vào được Thiên đàng; và cùng với họ mọi
người đàn ông hay phụ nữ đã phục vụ ngươi trong
triết lý chết tiệt của ngươi; không một con quỷ nào
được gọi là quý tộc sẽ được phép vào Thiên đàng; bởi
vì trên Thiên đàng chỉ có công lao được biết đến; Triết
học Vũr trụ; bởi vì trong Vũ trụ Sống động của Cha
Jehovah mọi di sản đều bị truyền đi; không ai được
phù phiếm thậm chí dù là lần thứ hai; bởi chỉ cần vi
phạm một hoặc ít hơn một giây thì bạn sẽ không thể
14
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vào được Thiên đàng; các vị vua hiểm ác của thế gian,
sự vô tội của con cháu sẽ nguyền rủa các ngươi; vì các
ngươi sẽ mà họ sẽ không thể vào được Thiên đàng; và
cùng với họ mọi người đàn ông hay phụ nữ đã phục
vụ ngươi trong triết lý chết tiệt của ngươi; không một
con quỷ nào được gọi là quý tộc sẽ được phép vào
Thiên đàng; bởi vì trên Thiên đàng chỉ có công lao
được biết đến; Triết học Vũ trụ; nơi mỗi người được
yêu cầu phải khiêm tốn và thành thật; những người
đã và đang là những vị vua trên trái đất, đã và đang bị
lừa dối tinh thần trong hư không; họ chìm đắm trong
tinh thần bị ảnh hưởng của sự tồn tại của thiên hà
khác; sự tồn tại nơi mọi thứ đều là sự sáng chói vật
chất và không có trí tuệ; muối của cuộc sống là bóng
tối; và không có quỷ dữ nào có thể trở thành một một
vị vua trong một số thế giới; triết lý này được dẫn dắt
bởi Satan; từ đúng thời điểm mà hắn nổi loạn; và tất
cả quân đoàn đã nổi loạn cùng hắn; tất cả linh hồn
con người yêu cầu có một nhóm, một quốc gia có vua
trị vì; thuộc về quân đoàn của Satan; vì tất cả các
ngươi đã bị đuổi khỏi thiên đàng; và thậm chí con
quỷ cũng bị đuổi khỏi đó; đang ở trên thiên đường,
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các linh hồn nắm bắt được lề thói của các sinh vật
khác; giống như nó xảy ra giữa các ngươi; vì những gì
ở trên thiên đàng là giống như dưới đây; những kẻ bắt
chước Satan được phân tản đến các tôn giáo, các nhà
giàu, các vị vua và những kẻ đáng bị nguyền rủa,
những kẻ tạo ra các triết lý về vũ lực; nhưng, sẽ không
có ma quỷ nào còn lại; lời răn dạy Sống của Thiên
Chúa Cha sẽ thanh tẩy mọi thứ; biến đổi mọi thứ;
cũng như Ngài đã biến thế giới cũ theo Luật Môise; và
sau đó với Học thuyết Kitô giáo; bây giờ Ngài làm
điều đó với Học thuyết Chiên Con của Thượng Đế; và
không có gì dễ dàng hơn cho Đấng tạo thành Vũ Trụ
hơn là biến đổi thế giới của xác thịt bằng Lời răn Sống
của Người; cùng một Lời răn mà chỉ một số thời điểm
trên thiên đường trước đây nói: Hãy sống trong ánh
sáng và đã sống trong ánh sáng; cùng một Lời răn đã
tạo ra mọi Kinh Thánh; cùng một Lời răn đã ban cho
con người các Giới răn; và cùng một Ngôn Lời phán
xét ngươi bằng trí tuệ, và sau đó bằng các luật hữu
hình; bởi vì mỗi linh hồn đã yêu cầu như vậy; họ đã
yêu cầu được đưa ra xét xử trong bản án cuối cùng;
khi họ yêu cầu được xét xử trong mỗi giai đoạn của
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cuộc sống; bắt đầu với những khó khăn trong việc
giải thích Kinh Thánh của tôi; tất cả mọi thứ tất là do
yêu cầu của ngươi; ngay cả những chi tiết nhỏ nhất
của Khoa Học Chiên Con của Thiên Chúa; điều này
cho bạn một ý tưởng rằng ngay cả những vô hình đối
với bạn cũng sẽ bị kiểm soát từ Thiên đàng; cảm giác
chưa biết của bạn; công lý là dành cho suy nghĩ của
bạn; những ý tưởng của các ngươi; ý định của các
ngươi; chính các ngươi đã yêu cầu chỉ đường lên
Thiên đàng; và các ngươi cũng yêu cầu quên lãng đi
nguồn gốc của các ngươi; cách thức và chi tiết về cách
các ngươi được tạo ra; nhưng, các ngươi sẽ biết mọi
thứ; bởi vì các ngươi đã yêu cầu biết Ánh sáng của
Chiên Con của Thượng Đế trên Trái đất; các ngươi
yêu cầu được hiểu biết kiến thức; các ngươi yêu cầu
một Học thuyết Mới; và các ngươi đã hỏi một cách
ngạc nhiên về sự xuất hiện của học thuyết này; học
thuyết Chiên Con của Thiên Chúa; nó đã được biết
đến từ rất lâu rồi; sự hoài nghi và chủ nghĩa duy vật
của tôn giáo đã che giấu các ngươi sự thật; họ có Sách
Chiên Con; những cuốn sách đầu tiên được đặt trong
tay họ; vì họ đã bị xét xử; mỗi linh hồn được xét xử;
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những con quỷ dữ dạy đức tin mà thậm chí họ còn
không tin; được yêu cầu là những người đầu tiên có
kiến thức về sự thật; và nó đã được ban cho họ; lý do
họ che giấu sự thật là do họ đã nuôi dưỡng một trái
tim ích kỷ trong lòng họ; họ là những tín hữu ít nhất;
họ bị ảnh hưởng bởi luật pháp của sự tôn thờ vật chất;
một thừa kế thuộc vua pharaon; dẫn đến việc tôn cao
người; quả thật, ta nói các ngươi những con quỉ dữ
rằng không một sự giả dối nào có thể vào Thiên đàng;
không một hòn đá ích kỷ nào có thể bước vào; các
ngươi sẽ bị thế hệ nguyền rủa và từ đời này đến đời
khác; vì những con quỷ như ngươi mà loài người này
sẽ không bao giờ vào được Thiên đàng; bởi vì tất cả
những giây phút trôi qua là thời gian sống tội lỗi; chỉ
một hoặc ít hơn một giây vi phạm với bất kỳ hình
thức nào cũng đủ tư cách để lên Thiên đàng; và khi
các ngươi che giấu sự thật khỏi thế giới, các ngươi đã
làm nhân loại này dạt trôi đi xa hơn khỏi Thiên đàng;
bởi vì các ngươi đã mắc nhiều hơn hơn, số giây phút
sống trong tội lỗi càng lớn hơn nhiều; mỗi giây phút
vi phạm là một cánh cửa thiên đường sẽ đóng lại với
sinh vật; tất cả các ngươi đã thêm vào mỗi giây, mỗi
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phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm, và số
giây phút trong những năm mà các ngươi đã sống; và
mọi tính toán phải được thực hiện từ năm 12 tuổi;
trước tuổi đó; mỗi linh hồn đều vô tội trước mặt Đức
Chúa Trời; Và bất cứ ai đã ngược đãi bằng hành động
hay lời nói trong một hoặc ít hơn một giây với những
người vô tội của tôi, thì những kẻ đó sẽ không vào
được Thiên đàng; bởi vì họ trong các hiện hữu khác
đã than trên thiên đàng khi họ vô tội nhưng đã bị
ngược đãi; đó là vì nó đã được ghi lại rằng: Đừng làm
với những người khác những điều mà bạn không
muốn họ làm với bạn; vì lý do đó, không một người
cha hay mẹ xấu, cha dượng, mẹ kế, một người đàn
ông hay một phụ nữ đối xử tệ với con trẻ có thể vào
Thiên đàng của tôi; Số phận của họ phải gánh chịu sự
trừng phạt công bằng như những người vô tội của tôi;
bởi vì mỗi một người nhỏ bé đều lớn trong Thiên
đàng; có phải ngươi không được dạy rằng trước tiên
mọi người phải khiêm tốn trước Cha? điều này có
nghĩa là mọi thứ nhỏ nhất là điều đầu tiên trong trong
Công lý của Cha Jehovah; vì lý do đó tinh thần của
các ngươi không phải là thứ hiện hữu đầu tiên trong
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Thiên đàng; thứ đầu tiên là tinh thần khinh thường
trên trái đất của các ngươi; tinh thần của các ngươi
không thể yêu cầu phải là điều đầu tiên; bởi vì các
ngươi được lệnh phải khiêm tốn trên tất cả mọi thứ;
người cuối cùng luôn khiêm tốn; anh ta không màng
đến bản thân; quả thật, ta nói với các ngươi rằng
người tự cho mình là quan trọng trong cuộc sống sẽ
không được vào Thiên đàng; ngay cả khi tự cho mình
là quan trọng kéo dài một giây hoặc ít hơn một giây;
và tất cả những việc xấu hổ đã làm nó trong cùng một
khoảng thời gian; sẽ không được vào Thiên đàng; sự
sụp đổ của nhân loại này là do khái niệm giả tạo và
trần tục, đã được thấm nhuần trong các ngươi bởi
đạo đức giả của tảng đá tôn giáo; con điếm này trong
nhiều thế kỷ và hàng thế kỷ đã buôn bán với đức tin;
đã làm việc theo niềm vui tạm thời; cô ta đã không
khiêm tốn; người khiêm tốn không bao quanh mình
những sự sang trọng; anh ta không giả mạo; bởi vì
mỗi khiêm nhường đã đi qua những gì những người
tìm kiếm tai tiếng đã đi qua; mọi nhà duy vật là một
tinh thần lạc hậu; người đã xây hy vọng của họ đối với
thực tại vi mô; thậm chí hơn nữa, họ không biết gì về
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luật pháp của tinh thần; đó là đặc tính của các vị được
gọi là giáo hoàng; người đứng đầu gái mại dâm;
những sinh vật này không được biết đến trong Thiên
đàng; bởi vì không ai được phép vào; chỉ giản dị và
khiêm tốn được bước vào; và mọi tôn giáo cũng
không được biết đến; và ngay cả bụi hành tinh của các
ngươi; Điều này là bởi vì pháp luật vô hạn; một trong
số đó là Vũ trụ là vô hạn; vô hạn đến nỗi mỗi tưởng
tượng sẽ trở thành hiện thực; luật pháp khác là mỗi
người đều có thể tạo thiên đường riêng của mình; và
đó là cách mà các vị giáo hoàng được gọi là giáo dân
và các tín đồ của họ, những người trân trọng triết lý
tôn thờ duy vật, đã tạo ra thế giới riêng của họ với
triết lý như vậy; bởi vì mọi thế giới bao quanh bởi
một thiên đường; và mỗi người đều làm thiên đường
riêng của mình; sự thờ phụng vật chất không phải là
cây được trồng bởi Thiên Chúa Cha; và nó không
được biết đến trong Thiên đàng; vì nó không được
biết đến trong bất cứ học thuyết hay khoa học hay
giáo phái nào mà chưa xét đến khiêm tốn của tôi, bởi
vì tôi quả thật nói với bạn rằng hành tinh này phải bị
chi phối bởi người khiêm tốn; vì họ là những người
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đầu tiên Thiên đàng; chúng được đặt lên đầu tiên và
phải ở dưới; và tất cả đã thực hiện những điều ngược
lại; thế giới này bị chi phối bởi những người không
yêu cầu điều đó trong Thiên đàng; linh hồn của bóng
tối cai trị các ngươi; vì ở vị trí của họ, họ không làm
điều đó dưới danh nghĩa của Ánh sáng; họ không đề
cập đến tôi trong bài phát biểu của họ; mục tiêu của
họ không phải là Đấng Tạo Hóa; đó là tạm thời; điều
đó chỉ kéo dài trong một tiếng thở dài trước sự vĩnh
hằng; tôi đã đọc được tâm trí của họ; Tôi thấy sựa
toan tính của họ; bởi vì tôi hiện diện ở khắp nơi; tôi
thấy rằng họ xây dựng thế giới của bóng tối; quả thật,
tôi nói với các nhà lãnh đạo tự hào và vô vọng rằng sẽ
không còn ai trong các ông nữa; và không một ai
không thực hiện các nhiệm vụ của tôi sẽ được tồn tại;
nếu người khiêm tốn đã cai trị thế giới ngay từ đầu,
tôi cam đoan với bạn rằng thế giới này sẽ không cần
phán xét; đó là những người vi phạm đã đưa ra phán
quyết; không một người vi phạm nào sẽ được vào
Thiên đàng của Cha; luật pháp ở trong chính các bạn;
nó luôn như thế; bạn chỉ cần suy nghĩ và bạn đang tạo
ra bản án của bạn; vật chất và tinh thần nằm trong
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suy nghĩ luật của họ; bởi vì không ai bị truất quyền
hành; mọi người đều có cùng quyền lợi; không ai
thua kém trước mặt Cha; những quyền này được thể
hiện dưới mọi hình thức; mọi hình thức mà bạn nhìn
thấy trên thế giới mà bạn yêu cầu, bạn đã chứng kiến
yêu cầu của họ; bởi vì trước khi đến nơi ở của hành
tinh, các giao ước với các yếu tố của bản chất tương
lai đã được thực hiện trước đó; và tất cả những gì mắt
bạn nhìn thấy trong suốt thời gian tồn tại đã được
bạn yêu cầu trong các Giao ước của Thiên Chúa; đó là
lý do tại sao trong Vũ trụ sống của Cha Jehovah vật
chất và tinh thần có quyền yêu cầu phán xét; vật chất
và tinh thần có ý chí tự do; độc lập với nhau; nếu
không như thế, sẽ không có sự hoàn hảo trong công
lý; sẽ không có bất kỳ sự cân bằng nào trong quyền
của mỗi người; công lý của Cha chỉ là duy nhất, được
thể hiện dưới dạng vô hạn; vì không có gì trong Ngài
có giới hạn; mọi công lý đều được sinh ra từ những
hành động tương tự của sinh vật; nó là muối của cuộc
sống, tạo ra hình thức công lý của nó; muối của cuộc
sống là cùng một tri thức đã học được trong sự tồn
tại; xem xét ý chí tự do của nó; tinh thần không tiến
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bộ cùng một tốc độ trong việc đạt được kiến thức;
một số hiểu được trước và sau đó đến những người
khác; luật này giải thích sự bất bình đẳng về thể chất
giữa bạn; nỗi kiến thức hoặc muối thu được của cuộc
sống đều được duy trì trong bạn; nhưng mọi thứ đều
là tương đối trong một mức độ vô hạn; bạn tạo ra
thuộc tính và chất lượng của các tương đối của cuộc
sống; thuộc tính được cho bởi triết lý tư duy của bạn,
và chất lượng bởi hệ thống phân cấp tâm linh của bạn
trong Thiên đàng; chất lượng tốt nhất cần đạt được là
sự khiêm tốn; tiếp theo là niềm vui và công việc; hãy
xem bổ sung của Chủ nghĩa Cộng sản trên Thiên
đàng trong Vương Quốc của Thiên Chúa; một Chủ
nghĩa Cộng sản trên Thiên đường với triết lý của một
đứa trẻ; Đấng đã không có niềm vui trong cuộc đời
mình, đã không vào được Thiên đàng; cũng không
phải là một nhân mã ngu ngốc sẽ được vào; ngay cả
khi sự ngu dốt hoặc giận dữ này kéo dài một hoặc ít
hơn một giây; tất cả các bạn đã hứa ở Thiên đàng để
vui vẻ trong cuộc sống; bắt chước thiên đường; bạn
đã hứa sẽ vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào; bạn
không yêu cầu phải là kẻ ngốc; bởi vì bạn biết rằng nó
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không được biết đến trong Thiên đường; và bạn biết
rằng bằng việc ngu xuẩn, bạn sẽ không vào được; nếu
trong cuộc sống, bạn tức giận nhiều lần, đó là vì cuộc
sống không công bằng mà con người đã chọn; và
người tạo ra hệ thống như vậy phải trả giá cho bản án
này; bởi vì họ yêu cầu cuộc sống như vậy; và như thế
sẽ bị gán cho họ; liên quan đến những con quỷ đã tạo
ra chủ nghĩa tư bản bóc lột, toàn bộ sức mạnh Công
lý Thần thánh sẽ rơi vào tay họ; những con quỷ tham
vọng và ưu thế này đã hứa với Cha Vĩnh Cửu sẽ tôn
vinh Luật Chúa của Ngài trong thế giới này; không
trở thành bạo chúa; bởi vì cuộc sống mà sản phẩm
của nó là khoa học cho sự văn minh và thoải mái, là
tai ách của thế giới này; một tai ách đang đến gần; sự
khởi đầu của thời đại mới đã đến; thế giới mới với
thời đại mới; đạo đức mới với định mệnh mới; bạn
không được dạy rằng Đấng Sáng Tạo sẽ cách tân mọi
thứ? phán quyết cuối cùng được khởi xướng với Học
thuyết Chiên Con của Thiên Chúa; một cái kết đau
đớn; bởi vì mọi vi phạm Luật của Cha chỉ gây ra đau
đớn; giống như bạn đã gặp bất công trong cuộc sống;
bất công sinh ra từ một hệ thống cuộc sống mà không
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được tạo ra bởi Chúa Cha và là điều không được biết
đến trong Thiên đàng.–
Được viết bởi ALPHA VÀ OMEGA.-
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Sự Khải huyền được chờ đợi từ lâu đã được
khởi xướng như thế nào?
Là sứ giả của Cha Bất Diệt ở Peru, từ năm 1975 đến
năm 1978, Ngài đã nói về những trải nghiệm của
mình trong việc khởi xướng Phát giác và Những
Lệnh Thần giao cách cảm mà Ngài đã nhận được
từ Cha Bất Diệt. Sau đây là các bản ghi của băng
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cassette, được ghi lại từ Emissary Alpha và Omega ở
Lima.- ALPHA VÀ OMEGA: Hãy xem, tôi giống như mọi
người; Tôi luôn như mọi người; Chỉ có ở đây tôi mới
hoàn thành được sứ mệnh; Cha đã từng nói với tôi,
Ngài đã khiến tôi viết trên một ghi chú mà tôi vẫn
giữ; Ngài đã cho tôi một sứ điệp, Ngài đã khiến tôi
viết; Tôi nhớ, nội dung đã nói: Con trai hãy lựa chọn,
con có muốn phục vụ Thượng Đế hay tiếp tục cuộc
sống trần tục của con? Đây là một sự lựa chọn, bởi vì
con đã yêu cầu một ý chí tự do trong cuộc sống, như
bất cứ ai khác; Người đã cho tôi ba phút để suy nghĩ;
Cần lưu ý... rằng ông đã cho tôi lựa chọn; Sau đó tôi
nói với Người... Tôi sẽ trả lời Người về mặt thần giao
cách - Không Mặt Trời, bằng văn bản, như ngài yêu
cầu viết ra; Mỗi lần cảm nghiệm đều được yêu cầu
với Thiên Chúa, sau đó tôi sử trả lời Người: Lạy Cha,
tôi theo Chúa, bởi vì loài người không phải là vĩnh
cửu, tôi thích đi theo một người vĩnh hằng.
- Người anh em: Nhưng cậu bé, có phải là cậu còn bé
vào thời đó không?
- Alpha và Omega: Vâng, tôi đúng vậy.28

- Người anh em: 7 tuổi, và anh có thể phân biệt được
không?
- ALPHA VÀ OMEGA: Vâng, vâng; Sau đó, tờ ghi
chú mà tôi vẫn giữ và mảnh giấy đó đã bị ố vàng vì
năm tháng; Tôi phải đặt nó trong va li, nó ở đâu đó
quanh đây; Sau đó Cha nói với tôi: Con trai, ta biết
điều đó, nhưng con phải vượt qua thử nghiệm; Mặc
dù Đấng vĩnh hằng biết điều đó, con phải vượt qua
bài kiểm tra; Giả sử con không vượt qua nó con sẽ
không nhận được bất kỳ trải nghiệm nào.
- Người chị em: Nhưng người đã làm cô bất ngờ
bằng cách đó; Hãy nói... chỉ như thế, bất ngờ Người
đã chọn cô?
- ALPHA VÀ OMEGA: Vâng, tôi sẽ nói với bạn điều
này, mọi thứ tưởng tượng được yêu cầu với Thiên
Chúa, giống như bất kỳ yêu cầu nào khác để sáng tạo
ra, tôi đã yêu cầu khải huyền, mỗi người trong phạm
vi yêu cầu Chúa.-
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CHUYỆN GÌ SẼ ĐẾN.CHUYỆN GÌ SẼ ĐẾN, TÙY THUỘC VÀO MỖI NGƯỜI; CHO DÙ
NÓ ĐƯỢC VIẾT RA, RẰNG MỖI NGƯỜI SẼ BỊ PHÁN XÉT BỞI
NHỮNG VIỆC LÀM CỦA HỌ; ĐIỀU TIÊN ĐOÁN CỦA CHÚA
BAO GỒM NHỮNG Ý TƯỞNG TÍNH TỪ KHI CON NGƯỜI
MƯỜI HAI TUỔI; CHỈ CÓ TRẺ EM MỚI KHÔNG CHỊU SỰ
PHÁN XÉT; LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA CHÚA LIÊN QUAN ĐẾN CÁI
GỌI LÀ NGƯỜI LỚN TRONG CUỘC ĐỜI THỬ THÁCH CỦA
HỌ; ĐIỀU SUY NGHĨ TRONG MỘT GIÂY SẼ BẰNG VỚI MỘT
SỰ TỒN TẠI; ĐIỀU NÀY THEO NHƯ Ý NGHĨ, NÓ CÓ THỂ LÀ
MỘT TIA SÁNG ĐƯỢC MONG ĐỢI TỒN TẠI HOẶC MẤT ĐI HI
VỌNG; ĐÂY LÀ CHO NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GIỚI HẠN CỦA
CHÚA; NHỮNG YÊU CẦU VĨNH HẰNG TỐT CẢ ĐỀU TỒN TẠI
TRONG MỖI CUỘC SỐNG VI MÔ.-
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Cuộn và Chiên Con (Khải huyền 5)
1 Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên
ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài,
có đóng bảy cái ấn. 2 Tôi cũng thấy một vị
thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai
đáng mở quyển sách nầy và tháo những ấn
nầy? 3 Dầu trên trời, dưới đất, bên dưới đất,
không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn
xem nó nữa. 4 Vì không có ai đáng mở quyển
sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, nên tôi khóc
dầm dề.
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Khoa học về Thiên đàng
Một sinh linh được sinh ra để tìm kiếm sự thật; Nó
khởi đầu cho thế giới tri thức, Khải Huyền đã chờ
đợi trong nhiều thế kỷ; Đấng Tạo Hóa của bạn sử
dụng Học thuyết Sống để giúp thế giới tiến bộ.-

Vui lòng truy cập
https://www.alfayomega.com/vi/
và đọc ĐIỀU GÌ SẼ ĐẾN, KHOA HỌC
THUỘC TRỜI và NGUỒN GỐC TIÊN ĐOÁN
CỦA BÌNH BẠC.

Cuộn và Chiên Con
(Khải huyền 5)

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

