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PESAN TELEPATI DARI BAPA YANG KEKAL
KEPADA DUNIA MANUSIA; PESAN KEDUA;
PESAN PERTAMA TERSEMBUNYI DARI
DUNIA OLEH ROCK AGAMA.Ya anakku; setiap manusia yang dilahirkan
akan mencari kebenaran; ini terjadi untuk
dunia pengetahuan, Wahyu Tuhan telah dinanti
berabad-abad; Pencipta menggunakan Ajaran
Hidup untuk memajukan dunia; pada masa
lalu Ia mengirim Hukum Musa; lalu datanglah
Ajaran Kristen; yang ketiga, yang sedang
dimulai, adalah Ajaran Anak Domba Allah;
Ajaran ini juga akan disebut Ilmu Pengetahuan
Angkasa; asal-usulnya berasal dari elemen
yang sama dari alam; Injil Telepati adalah cara
komunikasi yang digunakan oleh Pencipta
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Alam Semesta; selalu seperti itu; di masa lalu
ajaran-ajaran para Nabi diperoleh melalui
telepati; karena segalanya memilik asal dan
alasan untuk ada; Ajaran Anak Domba Allah
tidak memiliki akhir; karena alam semesta
juga tidak memiliki akhir; dan karena alasan
yang sama ajaran ini akan tersebar di seluruh
dunia; Ia akan diterjemahkan ke seluruh
bahasa di dunia; pengaruhnya akan menjadi
sangat besar sehingga materialisme yang
eksploitatif akan runtuh; karena moralitas baru
telah datang ke dunia; moralitas mengenai
Milenium Kedamaian; Ajaran Bapa yang Kekal
selalu mentransformasi dunia; seperti yang
terjadi pada Bumi dahulu kala; Wahyu yang
Baru diminta oleh jiwa manusia saat ini; dan
telah diberikan kepadamu; setiap insan yang
hidup dalam eksistensimu, telah diminta dan
diberikan kepadamu; Wahyu Baru adalah
kelanjutan dari Injil Suci; satu hal mempelajari
Injil ini dan satu hal lainnya bersifat religius;
yang pertama adalah kekal karena jiwamu
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selalu mencari asalnya; yang kedua adalah
perdagangan kepercayaan; agama adalah
hal pertama yang digugat dari dunia; dalam
ajaran Anak Domba Allah, apa yang disebut
dengan agama dalam moralitas manusia telah
memecah kepercayaan dunia; mereka tidak
memiliki hak untuk melakukan ini; mereka
telah melupakan bahwa hanya ada satu Tuhan;
hanya satu kebeneran; hanya Setan yang suka
memecah-mecah dan dia pun memecah dirinya
sendiri; jiwa religius sama saja dengan Kaum
Farisi pada era romawi; mereka meminta
Tuhan dilahirkan kembali untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan di masa lalu; dan cobaan
diberikan kepada mereka; jangan lupa semua
orang beragama di dunia, bahwa setiap jiwa
dicobai dalam takdir yang dia pilih; kamu jiwa
-jiwa dari batu melalukan hal yang sama pada
dunia yang terpencil; kau memecah-mecah
kawanan; kamu meninggalkan kebingungan
spiritual pada makhluk lain; kamu memenuhi
banyak planet dengan kuil-kuil materiil; dan
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kamu melakukannya lagi di Bumi; karena
itulah kamu akan menjadi yang pertama
diadili; dengan kamu melanggar hukum,
kamu menjadi antikristus; dan setiap orang
yang melanggar Perintah Allah, juga sama
saja; kamu menyebut gereja bunda suci; Aku
mengatakan kepadamu bahwa tidak ada orang
di dunia ini kudus atau suci; kerendahan hati
yang sesungguhnya tidak butuh gelar-gelar yang
tidak dikenal di Kerajaan Surga; juga planetmu
yang mikroskopik; hanya Bapa dan beberapa
nabi yang mengetahui debu planet yang disebut
Bumi; penyebab hal ini adalah Alam Semesta
Kehidupan Bapa Yehuwa tidak memiliki
akhirl dan siapapun yang berpikir dirinya
besar sebenarnya tidak; untukmu tertulis
kata pelacur; karena kamu berdagang dengan
hukum ilahiku; orang buta menuntun orang
buta; menularkan kesalahanmu ke orang buta
yang lain; ketika Ajaran Baru disebarkan, batu
egoisme spiritualmu akan dipecahkan; kata batu
tidak melambangkan kekekalan apapun; Bumi
4

PESAN TELEPATI DARI BAPA YANG KEKAL...

itu relatif dan tidak kekal; kamu pikir Gerejamu
itu kekal; peristiwa yang akan datang akan
menyelamatkanmu dari kesalahan ini; hanya
orang yang rendah hati hatinya, telah mencapai
kekekalan; bukan orang yang mengajarkan
moral namun dirinya sendiri asusila; ketika
Anak Pertamaku berkata pada Bumi di masa
lampau; pada batu ini aku akan membangun
Gerejaku, dia mengatakan itu sambil melihat
Masa depan kemanusiaan; Tritunggal
Mahakudus ada dimana-mana; juga pada waktu
kehidupan: masa lalu, sekarang dan masa depan;
Dan apa yang dia lihat? Dia melihat semua
pelanggaranmu; dia melihat bagaimana kamu
menganiaya makhluk tidak bersalah; hanya
karena mereka tidak sepaham denganmu; dia
melihat bagaimana kamu memasung mereka;
dia melihat bagaimana kamu menganiaya
penulis yang hebat dan tekun; hanya karena
mereka membuatmu melihat kesalahanmu;
dia melihat bagaimana kamu memahkotai raja
duniawi; walaupun kamu tahu bahwa hanya
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ada satu raja diatas segala raja atas batumu;
Bapa yang Mahakuasa; Ia yang memberi dan
mengambil kehidupan; gelar Raja hanya dari
dunia; iblis disebut raja; Perintah Allah tidak
mengajarkan untuk menjadi Raja; melainkan
mengajarkan kita untuk rendah hati terhadap
segala sesuatu; dia melihat bagaimana kamu
memberkati dengan tangan yang digunakan
anak-anak Bapa membunuh satu sama lain;
mengetahui bahwa dikatakan dalam Perintah
Allah: Jangan membunuh; dia melihat
perdagangan iman; dan dia melihat setiap
kesalahan dalam jiwamu; lebih baik kamu
tidak meminta dilahirkan kembali sebelum
jatuh ke dalam kesalahan yang sama; agamamu
tidak berarti di Kerajaan Surga; dan setiap
kepercayaan yang berpura-pura membagi
kepercayaan anak-anak Bapa juga tidak berarti;
satu-satunya kuil yang dikenal di Kerajaan
Allah adalah kuil bekerja; kerja adalah mandat
tertua yang pernah ada; sebelum planetmu yang
kecil itu diciptakan, bekerja telah dipraktekkan
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di dunia-dunia yang besar; kuil bekerja tidak
pernah diratakan dengan tanah; sedangkan
kuil materiilmu bisa diratakan dengan tanah;
dan bersamanya, pemujaan materiil di planet
ini juga musnah; pemujaan yang seharusnya
tidak boleh diajarkan; karena pemujaan yang
berdasar kemunafikan itu, kamu telah menunda
kemajuan dunia selama dua abad; pada bidang
moral dan spiritual.-

Ya anakku; lukisan surgawi ini menunjukkan
bahwa setiap keadilan muncul dengan cara yang
sama dengan penciptaan makhluk hidup;
seluruh jiwa manusia melihat keadilan ini di
Kerajaan Surga; karena kemampuan melihat
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keadilannya sendiri telah diberikan untuk
semua orang; segalanya tersedia di Kerajaan
Surga; tidak ada orang di dunia yang buta secara
spiritual; keadilan sesuai dengan perbuatanmu;
karena setiap orang dijanjikan surganya sendiri;
hukum keadilan terdapat di Perintah Hidup;
yang merupakan takaran yang sama dengan
yang akan digunakan untuk mengukur kamu;
setiap idemu memiliki maksud; dan setiap
maksud menjadi bentuk fisik dan hidup di
Kerajaan Surga; maksud itu lalu dihakimi ketika
jiwa itu melakukan pelanggaran dengannya;
tubuh tuhan adalah produk dari hukum
magnetik; diambil dari makrosom, dan disebut
hukum agung; siapapun yang menyangkal
keagungan dalam bentuk mikroskopik yang
diwakilinya, menyangkal Bapa; yang ingin
semua yang terbaik untuk anak-anaknya; dan
siapapun yang menyangkal Bapa, menyangkal
kekekalannya sendiri; karena pada surga yang
tidak terbatas mereka membaca pikirannya; dan
ketika makhluk surgawi itu membaca jiwanya,
8
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mereka melakukannya sambil mengadili;
siapapun yang menyangkal Bapa, Surga
Kehidupan juga akan melarang mereka masuk;
apapun yang kau lakukan dibawah sana
memiliki akibat di atas; dan kemanapun jiwamu
pergi, hukumnya sama; amanatku sama baik
dibawah maupun diatas; yang berubah adalah
filosofi yang dihidupi; keadilanmu adalah dan
seharusnya spiritual; hal-hal materiil tidak akan
ikut denganmu dalam kehidupan lanjutanmu;
dalam sepengetahuanmu; realita unik untuk tiap
jiwa adalah kekekalan yang dijalaninya; ini
bukanlah ketidak kekalan yang dirasakannya
ketika masih memiliki tubuh fisik; tubuh dari
daging yang dimintanya; dan telah diserahkan
kepadanya; memberikan tubuh fisik tidak
seperti memberikan hal lain; tubuh itu hidup
hanya sementara seperti yang diminta; dan telah
diberikan; warisannya sama untuk semua orang;
tubuh dan jiwa memiliki hak yang sama; kedua
permintaa; hukum spiritual dan materiil
digabungkan; dikenal di Kerajaan Surga sebagai
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Bahtera Perjanjian; karena materialisasi jiwa
tidak dilakukan secara acak; melainkan
dilakukan dengan tanggung jawab; mengatakan
sebaliknya hanya merendahkan diri sendiri; dan
siapapun yang merendahkan dirinya sendiri,
merendahkan Bapa; yang ada di dalam dirinya;
tidakkah kamu diajarkan bahwa Penciptamu
ada dimana saja?; pada tempat yang bisa kamu
pikirkan maupun yang tidak?; kamu sangat
mengenalnya dari perkataan; tapi, tidak dengan
pengetahuanmu sendiri; dengan usahamu
sendiri, dari keringat di wajahmu; dengan
pahalamu sendiri; dia yang mencari akan
menemukan; karena dia diberi imbalan sesuai
dengan usahanya dalam pencariannya; karena
kamu dapat mencari banyak hal dalam
eksistensimu; dan jika kamu tidak mencari Bapa
yang memberimu kehidupan, kamu tidak boleh
masuk ke Kerajaan Surga; orang yang tak tahu
berterima kasih tidak pernah masuk; hanya
orang yang rendah hati; orang-orang yang
melalui cobaan dalam kehidupan; karena
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cobaannya diminta sendiri olehnya di Kerajaan
Surga; setiap cobaan yang dilaluinya di
kehidupan pada tiap saat, tiap detik, diminta
dan diberikan; bahkan cara dan karakteristik
dari kematianmu, juga kamu minta; dan dengan
cobaan yang kamu minta, kamu gunakan untuk
memenuhi moralitas yang tertinggi, satu
-satunya; karena tanpanya kamu tidak akan
pernah memasuki Kerajaan Surga; dan kamu
meminta supaya moralitas ini diajarkan di
Bumi; dan Perintah Allah telah diserahkan
kepadamu; mereka adalah ukuran; karena
dengannya kamu akan diadili; dan agar hal ini
menjadi penyempurnaan planet ini; jiwa
manusia tidak akan pernah bisa mempelajariku
sebaik itu; tapi, tidak hidup dengan moralitas
Perintahku adalah kegelapan; karena kamu
tidak akan pernah masuk ke tempat dimana
Bapa berada; sangat tidak diketahui saat dimana
kamu akan jauh dari cahaya, saat kamu harus
dilahirkan kembali untuk membaca angkanya;
apa yang tidak ada didalam evolusi
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mikroskopikmu; keadilan yang kamu minta
dimulai dengan hal paling mikroskopik yang
dapat kamu pahami; demikian, karena hal yang
terkecil, yang paling rendah hati, adalah yang
pertama dalam segalanya; pertama di Kerajaan
Surga dan Keadilannya yang Agung; dan yang
pertama setelah Bapa Yehuwa; dan hal paling
mikroskopik yang dapat dipahami oleh
pikiranmu; adalah idemu; hal yang sama yang
kamu hasilkan setiap hari; sama dengan yang
kamu minta di Kerajaan Surga; yang kamu
rasakan namun tidak kamu lihat; semua idemu
pergi secara fisik ke angkasa; mereka memiliki
hak yang sama denganmu; kamu meminta
untuk dilahirkan dalam tubuh fisik; mereka pun
demikian; kamu meminta untuk hidup dalam
ruang dan waktu; ide-idemu juga; apa yang
diatas sama dengan yang dibawah; pemberian
permintaan berlaku sama pada semua orang;
makhluk raksasa meminta dan makhluk kecil
juga meminta; benda hidup meminta dan benda
mati juga meminta; dan segalanya diberikan
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PESAN TELEPATI DARI BAPA YANG KEKAL...

oleh Bapa; karena Dia tidak terbatas; idemu
pergi ke angkasa, menempuh jarak yang tidak
diketahui; jarak yang tidak pernah kamu ukur;
hanya Bapa yang tahu; idemu diketahui di
Kerajaan Surga, sebagai Benih Galaksi; karena
darinya duniamu dilahirkan dari surga; hal ini
telah dituliskan dalam perintahku: Setiap orang
membuat surganya sendiri; karena kamu semua
memiliki warisan Bapa; apapun yang dimiliki
oleh Bapa merupakan milik anaknya; sama
seperti orang tua kita di dunia; ciri-ciri
keturunannya diturunkan ke anak cucunya; apa
yang diatas sama dengan yang dibawah; warisan
yang diberikan Bapa kepadamu bersifat murni
dan tidak memiliki filosifi; karena kamu
memiliki kebebasan untuk memilih; dan segala
yang ada padamu adalah pahalamu sendiri;
karena segalanya didapatkan dengan peluh
keringat setiap orang; dengan usaha spiritual;
tidak ada satupun hal dalam Ciptaan Tuhan
yang tidak berharga; semuanya berharga; karena
tanpa pahala spiritual, seseorang tidak bisa
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masuk ke Kerajaan Surga; kesenangan
duniawimu tidak berharga di Surga; setiap
kesenangan yang dinikmati di dunia adalah
hadiah yang telah dinikmati; dan karenanya ada
tertulis: Dan mereka mendapatkan hadiahnya;
semua kenikmatan materiil tidak memiliki arti
di Surga; dan apalagi jika kenikmatan itu
merupakan hasil dari filosofi yang tidak
mengindahkan Perintah Allah; filosofi seperti
ini telah ditetapkan akhirnya; karena sang
Pencipta memberi dan mengambil; filosofi
materiilmu akan dihentikan perkembangannya;
karena segala sesuatu memiliki waktunya
sendiri-sendiri; karena segala sesuatu bersifat
relatif terhadap Perintah Bapa; relativitas yang
kamu minta sendiri dalam cobaan hidupmu;
keruntuhan sistem hidupmu sendiri adalah
keruntuhan penindasanmu sendiri; hal ini akan
menjadi peristiwa yang paling hebat bagi orang
yang rendah hati; orang yang dimanfaatkan dan
dipandang rendah; karena segalanya setara
dihadapan Tuhan; tidak ada orang yang terlahir
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kaya maupun miskin; situasi seperti itu
diciptakan oleh jiwa-jiwa yang ambisius; jiwa
yang hidupnya pendek; jiwa yang terbelakang
dalam evolusi; dengan cara berpikir yang tidak
kekal ini, mereka tidak melakukan apa-apa
melainkan hanya memanfaatkan dunia; semua
iblis-iblis ini akan diadili oleh dunia; karena
tidak ada orang yang menginginkan hukuman
atas jiwanya; cahaya Ajaran Anak Domba Allah
akan mengubah dunia; karena seperti itulah
tertulis di Kerajaan Surga; Bumi telah
melakukan hal yang bertolak belakang dari yang
diperintahkan; selama berabad-abad Perintah
Allah telah mengatakan: orang yang rendah hati
adalah yang pertama dalam urutan segala hal;
Dan apa yang telah kamu lakukan dengan
Perintah Allah? Apakah anakku yang rendah
hati memerintah dunia, karena merekalah yang
pertama dalam segala sesuatu? Sangatlah tidak;
karena aku melihat setiap orang rendah hati
dibenci; mereka tidak dapat menjadi bagian
dalam kebejatan yang kamu sebut masyarakat
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teratas; dan siapa yang memberimu kuasa untuk
membuat masyarakat seperti itu? Apakah ada
dalam Injilku? Aku mengatakan kepadamu
wahai iblis yang sombong bahwa setiap pohon
filosofi yang tidak ditanam oleh Sang Pencipta
akan ditarik dari akar-akarnya; begitulah setiap
evolusi kehidupan; dan siapa yang
menciptakanmu dan menjadikanmu raja?
Tidakkah kamu tahu bahwa hanya Bapa yang
adalah Raja dari segala raja? Dan gelar raja tidak
berasal dari dunia ini; ia berasal dari dunia
Surgawi; Setan disebut raja jiwa; Perintah Allah
mengajarkan terutama agar kamu rendah hati;
ia tidak mengajarkan kamu membuat dirimu
menjadi raja; Aku mengatakan kepadamu iblis
kaum bangsawan yang terkutuk; bahwa tidak
satupun dari kamu akan masuk ke Kerajaan
Surga; dan bersamamu juga anak-anakmu
sampai tiga generasi; karena dalam alam
semesta kehidupan Bapa Yehuwa, setiap warisan
akan diturunkan; tidak seharusnya seseorang
menjadi sia-sia; karena bahkan satu detikpun
16
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kamu melanggar, kamu tidak akan masuk ke
Kerajaan Surga; raja-raja dunia yang terkutuk,
keturunanmu yang murni akan mengkutukmu;
karenamu mereka tidak akan masuk ke Kerajaan
Surga; dan bersamanya juga setiap laki-laki atau
perempuan yang melayanimu dalam filosofimu
yang terkutuk; tidak satupun bangsawan iblis
akan masuk kedalam Kerajaan Surga; karena
Kerajaan Surga hanya mengenal pahala Bekerja;
Filosofi Universal; filosofi yang diminta oleh
orang yang jujur dan rendah hati; orang-orang
yang dulunya menjadi raja di Bumi adalah jiwa
-jiwa yang diperdaya dengan kesombongan;
dalam jiwa mereka terdapat pengaruh dari hal
-hal lain; hal dimana segala yang bersifat
material diagungkan dan tidak bersifat
intelektual; garam kehidupan yang cocok untuk
kegelapan; dan tidak ada iblis yang tidak
menjadi raja dalam satu dunia; filosofi ini
dipimpin oleh Setan sendiri; dari saat dia
memberontak; dan seluruh pasukan yang
memberontak bersamanya; seluruh jiwa
ALFA DAN OMEGA

17

manusia yang meminta pasukan, sebuah negara
dengan raja yang berkuasa, masuk ke dalam
pasukan Setan; karena kamu semua berasal dari
surga; dan iblis juga berasal dari sana; saat di
surga; jiwa-jiwa memperoleh pengaruh dari
makhluk lain; sama seperti yang terjadi diantara
kalian; karena apa yang ada diatas sama dengan
dibawah; peniru Setan tersebar diantara orang
religius, kaya, raja-raja dan orang-orang
terkutuk yang menciptakan filosofi kekerasan;
tapi, tidak ada iblis yang akan bertahan; Dunia
kehidupan dari Bapa Agung memurnikan
segalanya; mengubah segalanya; sama seperti
bagaimana dia mengubah dunia lama dengan
Hukum Musa; dan setelahnya dengan Ajaran
Kristiani; sekarang dia melakukannya dengan
Ajaran Anak Domba Allah; dan sangat
mudahlah bagi Pencipta Alam Semesta untuk
mengubah dunia dengan Sabda Kehidupannya;
Sabda yang sama yang dulu berkata: Jadilah
terang dan muncullah terang di bumi; Sabda
yang sama yang menciptakan semua Injil Suci;
18
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Sabda yang sama yang memberimu Perintah
Allah; dan Sabda yang mengadilimu
berdasarkan kepercayaanmu dulu, lalu hukum
duniawi; karena setiap jiwa meminta supaya
terjadi seperti itu; mereka meminta untuk
diadili dalam Pengadilan Terakhir; sama seperti
mereka meminta untuk dicobai dalam setiap
saat kehidupan; dimulai dengan sulitnya
mengartikan Injil-Injilku; segalanya tanpa
terkecuali diminta oleh kamu; bahkan detil yang
paling kecil dari pengetahuan tentang Anak
Domba Allah; hal ini mengatakan kepadamu
bahwa bahkan hal-hal yang tidak terlihat
olehmu dikendalikan dari Kerajaan Surga;
sensasi yang kamu tidak ketahui; keadilan hanya
untuk pikiranmu; ide-idemu; niat-niatmu; kamu
sendiri yang meminta agar terjadi seperti ini di
Kerajaan Surga; dan kamu juga meminta agar
dirimu lupa dari mana kau berasal; bagaimana
dan detil penciptaan dirimu; tapi, kamu harus
mengetahui segalanya; karena kamu minta
untuk dikenalkan kepada Cahaya Anak Domba
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Allah di bumi; kamu meminta diberikan
pengetahuan; kamu meminta Ajaran Baru; dan
kamu meminta kejutan kedatangan Ajaran ini;
Ajaran Anak Domba Allah; yang seharusnya
telah kamu ketahui sejak dulu; ketidakpercayaan
dan sifat materialisme dari batumu yang religius
menyembunyikan ajaran ini darimu; mereka
memiliki Gulungan Sang Anak Domba;
Gulungan-Gulungan yang pertama berada di
tangan mereka; karena mereka dicobai; setiap
jiwa akan dicobai; iblis-iblis yang mengajarkan
kepercayaan yang mereka sendiri tidak percaya;
yang meminta agar menjadi orang pertama yang
mengetahui kebenaran; dan hal itu diberikan
kepada mereka; mereka menyembunyikan
kebenaran karena mereka telah membangun
batu egoisme didalam hati mereka; mereka
adalah orang yang paling kurang percaya;
mereka dipengaruhi oleh hukum adorasi
materiil; warisan firaun; yang mengakibatkan
mereka meninggikan dirinya; Aku berkata
kepadamu wahai penyembah iblis-iblis bahwa
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tidak satupun kata-kata palsu dariku dapat
masuk ke Kerajaan Surga; tidak satupun batu
yang egois dapat masuk; kamu akan dikutuk
mulai dari generasi ini sampai ke generasi yang
akan datang; karena iblis, manusia-manusia ini
tidak dapat masuk ke Kerajaan Surga; karena
setiap detik kehidupan mereka dihabiskan
dalam dosa; hanya satu detik atau kurang dalam
dosa sudah cukup untuk kamu tidak bisa masuk
ke Kerajaan Surga; dan ketika kamu
menyembunyikan kebenaran dari dunia, kamu
membelokkan kemanusiaan lebih jauh lagi dari
Kerajaan Surga; karena kamu memperparah
kesalahan mereka, jumlah detik yang dihabiskan
dalam dosa menjadi lebih besar; setiap detik
dalam dosa setara dengan satu surga yang
ditutup bagi makhluk itu; kamu semua harus
menjumlahkan tiap detik dari satu menit, satu
jam, satu hari, satu minggu, satu tahun dan
jumlah detik selama kamu hidup; dan setiap
perhitungan harus dimulai dari umur dua belas
tahun; sebelum umur itu; setiap jiwa dianggap
ALFA DAN OMEGA
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murni oleh Tuhan; dan siapapun yang
memperlakukan anak-anakku dengan tidak
baik, tidak akan masuk ke Kerajaan Surga;
karena mereka dulunya mengeluh bagaimana
saat mereka masih murni, mereka diperlakukan
dengan tidak baik; karena itulah ada tertulis:
Jangan perlakukan orang lain, jika kamu tidak
ingin diperlakukan demikian juga; Karena
alasan ini, baik ayah, ibu, ayah angkat atau ibu
angkat atau pria dan wanita jahat yang merawat
seorang anak, tidak akan masuk ke dalam
Kerajaan Surga; nasib mereka bergantung dari
keadilan atas anakku; karena setiap anak kecil
itu besar di Kerajaan Surga; Tidakkah kamu
diajarkan bahwa setiap manusia yang rendah
hati itu didahulukan di hadapan Tuhan? Ini
berarti bahwa segala hal yang kecil ditempatkan
paling pertama dalam Keadilan Bapa Yehuwa;
sehingga jiwamu bukanlah yang pertama di
Kerajaan Surga; jiwa-jiwa yang pertama adalah
jiwa yang kamu hina di Bumi; jiwamu tidak bisa
meminta untuk didahulukan; karena kamu
22
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diperintahkan untuk rendah hati terhadap
segala sesuatu; hal yang terakhir selalu
kerendahan hati; dia mengabaikan kepentingan
dirinya sendiri; Aku berkata kepadamu bahwa
siapapun yang menganggap dirinya penting
tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Surga;
biarpun hal itu hanya berlangsung satu detik
saja; dan setiap pikiran-pikiran kotor yang
pernah melakukannya; tidak akan masuk
kedalam Kerajaan Surga; keruntuhan
kemanusiaan ini terjadi karena pemahaman
yang palsu dan duniawi, yang diterapkan
kepadamu oleh moralitas palsu di batu
religiusmu; jalang yang selama berabad-abad
berdagang dengan iman; melakukan segala
sesuatu sesuai dengan kepentingan sementara
untuk dirinya; dia tidak rendah hati; orang yang
rendah hati tidak mengelilingi dirinya dengan
kemewahan; dia tidak memuaskan diri sendiri;
karena setiap orang rendah hati telah melewati
hal yang sedang berusaha dilewati oleh orang
-orang masyur; setiap orang yang materialis
ALFA DAN OMEGA
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adalah jiwa yang terbelakang; jiwa yang
membangun harapannya menuju saat ini yang
tidak berarti; bahkan, mereka mengabaikan
hukum roh; seperti inilah karakteristik dari
orang yang kalian sebut Paus; kepala pelacuur;
makhluk-makhluk ini tidak berarti di Kerajaan
Surga; karena tidak satupun dari mereka telah
masuk; hanya orang yang rendah hati dan
sederhana yang masuk; dan setiap agama juga
tidak berarti apa-apa; dan bahkan planet
debumu itu; demikian terjadi karena adanya
hukum tanpa batas; salah satunya adalah bahwa
alam semesta itu tidak terbatas; sangat tidak
terbatas sehingga setiap fantasi dapat menjadi
kenyataan; hukum yang lainnya adalah setiap
orang menciptakan surganya sendiri;dan seperti
itulah orang yang kalian sebut Paus dan
pengikut-pengikutnya, yang memuja filosofi
pemujaan materialistik, menciptakan dunia
mereka sendiri dengan filosofi itu; karena setiap
dunia dikelilingi oleh surga; dan setiap dunia
menciptakan surganya sendiri; pemujaan
24
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materialistik bukanlah pohon yang ditanam
oleh Bapa Agung; dan tidak dikenali di Kerajaan
Surga; seperti pada setiap ajaran atau ilmu
pengetahuan yang tidak menganut kerendahan
hatiku, aku berkata kepadamu bahwa
seharusnya planet ini diperintah oleh orang
-orang rendah hati; karena mereka adalah orang
-orang yang pertama di Kerajaan Surga;
merekalah yang pertama di atas dan sudah
seharusnya begitu juga di bawah; dan segala
kebalikannyalah yang terjadi; dunia ini
diperintah oleh orang yang tidak memintanya di
Kerajaan Surga; jiwa-jiwa kegelapan memimpin
kalian; karena dari posisi mereka, mereka tidak
melakukannya atas nama Cahaya; mereka tidak
menyebut namaku dalam pidato mereka; tujuan
mereka bukanlah Sang Pencipta; melainkan
ketidakekalan; yang hanya berlangsung selama
satu hembusan napas sebelum keabadian; Aku
membaca pikiran mereka; Aku melihat
perhitungan mereka; karena aku berada di
segala tempat; Aku melihat mereka membangun
ALFA DAN OMEGA
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dunia kegelapan mereka; Aku berkata
kepadamu para pemimpin yang sombong dan
angkuh bahwa tidak satupun dari kalian yang
akan tersisa; dan begitupun orang yang tidak
menganut mandatku; jika orang-orang rendah
hati telah memimpin dunia sejak awal, aku
jamin dunia ini tidak butuh penghakiman; para
pendosalah yang menciptakan penghakiman;
tidak satupun pendosa akan masuk ke Kerajaan
Surga; hukumnya berada dalam dirimu sendiri;
sudah selalu seperti itu; kamu hanya perlu
berpikir dan kamu membuat pengadilanmu
sendiri; yang hidup dan yang telah mati berpikir
dengan hukumnya masing-masing; karena tidak
satu orang pun yang tidak diberikan warisan;
semua orang memiliki hak yang sama; tidak ada
orang yang lebih rendah dihadapan Tuhan; hak
-hak ini diberikan dalam semua bentuk yang
dapat kamu pikirkan; setiap bentuk yang kamu
lihat di dunia, kamu memintanya; karena
sebelum datang ke tempat tinggalmu di planet,
perjanjian tentang masa depanmu telah
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dilakukan; dan segala sesuatu yang dilihat
matamu selama kehidupanmu telah kamu minta
di Perjanjian Agung; karena inilah dalam Alam
Semesta Kehidupan Bapa Yehuwa orang hidup
dan jiwa-jiwa memiliki hak untuk meminta
pengadilan; orang hidup dan jiwa memiliki
keinginan yang bebas; terpisah satu sama lain;
jika tidak seperti demikian, tidak akan ada
kesempurnaan keadilan; tidak akan ada
keseimbangan dalam hak setiap orang; Keadilan
Bapa hanya ada satu, dalam perwujudan yang
tidak terbatas; karena tidak ada satupun dari
dirinya yang memiliki batasan; setiap keadilan
dihasilkan dari tindakan makhluk tersebut; ini
adalah garam kehidupan, yang memberi bentuk
keadilan; garam kehidupan adalah pengetahuan
yang dipelajari selama hidupnya; karena
memiliki kemauan bebas; jiwa-jiwa tidak
berkembang dengan kecepatan yang sama
dalam ilmu pengetahuan; sebagian lebih dahulu
dan lalu dilanjutkan dengan yang lain; hukum
ini menjelaskan ketidakseimbangan fisik antara
ALFA DAN OMEGA
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kalian; setiap pengetahuan atau garam
kehidupan yang kamu dapat diabadikan dalam
dirimu; tapi segala sesuatu bersifat relatif dalam
tingkat yang tidak terbatas; kamu menciptakan
ciri dan kualitas relativitas kehidupan dirimu
sendiri; ciri-ciri diberikan oleh filosofi
pemikiranmu, dan kualitasnya oleh hierarki
spiritualmu di Kerajaan Surga; kualitas yang
terbaik didapatkan dengan kesederhanaan;
diikuti dengan kebahagiaan dan bekerja;
memperlihatkan komplemen Komunisme
Surgawi di Kerajaan Surga; sebuah Komunisme
Surgawi dengan filosofi anak kecil; dia yang
tidak membangun kebahagiaan selama
hidupnya, tidak akan masuk kedalam kerajaan
Surga; tidak satupun orang dengan watak yang
cacat akan masuk; bahkan jika kecacatan atau
kemarahanmu hanya berlangsung satu detik
atau kurang; setiap dari kamu berjanji di
Kerajaan Surga bahwa kamu akan bahagia
selama hidupmu; menirukan Surga sendiri;
kamu berjanji untuk bahagia dalam situasi
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apapun; kamu tidak meminta memiliki watak
yang cacat; karena kamu tahu kecacatan tidak
dianggap di Kerajaan Surga; dan kamu tahu
bahwa jika kamu cacat, kamu tidak dapat
masuk; jika selama hidupmu kamu sering
marah, hal ini terjadi karena tidak adilnya
kehidupan yang dipilih manusia; dan pencipta
sistem kehidupan itu harus membayarnya dalam
pengadilan ini; karena mereka yang
memintanya; dan akan diberikan kepada
mereka; tentang iblis-iblis yang menciptakan
kapitalisme eksploitatif, Keadilan Agung akan
dijatuhkan kepada mereka secara penuh; iblis
-iblis yang ambisius dan unggul berjanji kepada
Bapa yang Kekal mereka akan mengagungkan
Hukum Agungnya di dunia; tidak menjadi
firaun dirinya sendiri; karena sistem kehidupan
yang menghasilkan kenikmatan dan
kenyamanan dunia, merupakan penindasan
terhadap dunia; penindasan yang akan segera
berakhir; karena awal dari masa yang baru telah
tiba; Dunia Baru dengan Waktu yang Baru;
ALFA DAN OMEGA
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Moralitas Baru dengan Takdir yang Baru;
tidakkah kamu diajarkan bahwa Sang Pencipta
memperbaharui segala sesuatu? Pengadilan
Terakhir dimulai dengan Ajaran Anak Domba
Allah; akhir yang menyakitkan; karena setiap
pelanggaran terhadap Hukum Bapa hanya
menghasilkan penderitaan; sama seperti kamu
mengalami ketidakadilan selama hidupmu;
ketidakadilan yang terlahir dari sistem
kehidupan yang tidak diciptakan oleh Bapa
Agung dan yang tidak dikenal di Kerajaan
Surga.Ditulis oleh ALFA DAN OMEGA
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YANG AKAN DATANG.HAL YANG AKAN DATANG, BERGANTUNG DARI DIRI KAMU
MASING-MASING; KARENA ADA TERTULIS, BAHWA SETIAP
DARI KAMU AKAN DIADILI SESUAI DENGAN PERBUATANMU;
PENGADILAN AGUNG TUHAN TERDIRI DARI IDE-IDEMU
DARI SEJAK KAMU BERUMUR DUA BELAS TAHUN DAN
SETERUSNYA; KARENA HANYA ANAK-ANAKLAH YANG
TIDAK MENGHADAPI PENGADILAN AGUNG; PENGADILAN
AGUNG HANYA MELIBATKAN ORANG DEWASA DALAM
MASA PENCOBAAN HIDUPNYA; HAL YANG KAMU ANGGAP
HANYA SATU DETIK AKAN SETARA DENGAN SEUMUR
HIDUPMU; YANG SEPERTI BAGAIMANA DIAJARKAN, DAPAT
MENJADI KEHIDUPAN YANG DIDAPAT MAUPUN KEHIDUPAN
YANG HILANG; INI TERJADI KARENA SEGALA SESUATU
MILIK TUHAN TIDAK MEMILIKI BATASAN; KEKEKALAN
MEMBERIKAN WAKTU SEUMUR HIDUP UNTUK SEBUAH
PERBUATAN PIKIRAN YANG KECIL PUN.-
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PERINTAH TELEPATI DARI BAPA
AGUNG YEHUWA
JUDUL KITAB DI MASA DEPAN
1.- DALAM COBAAN KEHIDUPAN, BANYAK ORANGG
TIDAK MEMENUHI PERINTAH, ORANG-ORANG YANG
TIDAK MELAKUKAN PERINTAH, TIDAK AKAN MASUK
KEDALAM KERAJAAN SURGA; ORANG YANG TIDAK
MENEPATI APA YANG DIA JANJIKAN KEPADA ORANG
LAIN, DIRINYA AKAN MENGALAMI HAL YNG SAMA;
ORANG YANG TIDAK BISA DIANDALKAN DIBUAT SEMAKIN
JELEK, KOEKSISTENSI MANUSIA; BANYAK ORANG
YANG KEHILANGAN KEPERCAYAAN TERHADAP SESAMA
MANUSIA KARENA ORANG-ORANG YANG TIDAK BISA
DIPERCAYA; SETIAP KETIDAKPERCAYAAN DALAM COBAAN
KEHIDUPAN, HARUS MEMBAYAR DALAM KEHIDUPANNYA,
KETIDAKHORMATANNYA TERHADAP ORANG LAIN; JUMLAH
KEHIDUPAN INI SETARA DENGAN JUMLAH PORI-PORI PADA
TUBUH, YANG TELAH DIA TIPU, DALAM DIRINYA; LEBIH
MUNGKIN BAGI SESEORANG YANG TULUS KEPADA SEMUA
ORANG, UNTUK MASUK KE KERAJAAN TUHAN; DARIPADA
ORANG YANG TIDAK TAHU BAGAIMANA MELAWAN
TANTANGAN BATIN.32

2.- DALAM COBAAN HIDUP, BANYAK ORANG YANG PROTES
DENGAN KETIDAKADILAN DUNIA YANG ANEH, YANG
BERASAL DARI HUKUM ANEH TENTANG EMAS; SETIAP
PROTES TERHADAP SISTEM HIDUP YANG ANEH, YANG
TIDAK TERTULIS DI KERAJAAN SURGA, AKAN DIBERIKAN
HADIAH TIDAK TERBATAS DI KERAJAAN SURGA; HADIAH
INI DIBERIKAN SETIAP DETIK; DAN SETIAP DETIK AKAN
DIKALIKAN SERIBU; KARENA AKAN DIJUMLAH SECARA
KOLEKTIF; PROTES ITU TIDAK HANYA UNTUK DIRI SENDIRI;
TAPI TERMASUK JUGA DENGAN SEMUA ORANG LAINNYA;
JUMLAH INI TERMASUK SELURUH MANUSIA; ORANG
-ORANG YANG MEMPROTES SECARA TERANG-TERANGAN,
TELAH MENDAPATKAN POIN KEHIDUPAN SEBANYAK
JUMLAH PORI-PORI PADA TUBUH SELURUH UMAT
MANUSIA.3.- DALAM COBAAN HIDUP, BANYAK ORANG YANG MEMILIH
JALAN YANG MUDAH; TIDAK ADA YANG MUDAH DALAM
COBAAN KEHIDUPAN, TIDAK ADA YANG MENERIMA
HADIAH; SEGALA HAL YANG MUDAH ADALAH HADIAH
YANG AWAL BAGI JIWA ITU; COBAAN KEHIDUPAN TERDIRI
DARI TIAP SAAT, UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI, DALAM
SETIAP PERASAAN YANG DILEWATI JIWA ITU; PERASAAN
KELIMPAHAN, ADALAH HAL YANG MENAHAN BUAH
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SPIRITUAL DAN MEMECAHNYA; KARENA PERASAAN INI
MENJAUHKAN JIWA ITU DARI BEKERJA; BEKERJA MEWAKILI
SKOR YANG TERTINGGI; KARENA BEKERJA BERASAL DARI
SANG PENCIPTA ALAM SEMESTA YANG AGUNG; LEBIH
BESAR KEMUNGKINAN BAGI ORANG YANG MELAKUKAN
APA YANG DILAKUKAN TUHAN, PADA PLANET TERPENCIL
ATAU DALAM COBAAN, UNTUK MASUK KERAJAAN SURGA,
DARIPADA ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN YANG
DILAKUKAN TUHAN.4.- DALAM COBAAN HIDUP, BANYAK ORANG YANG
ACUH TAK ACUH, DENGAN APA YANG MEREKA MINTA
DI KERAJAAN SURGA; SEMUA ORANG DIAWASI
DALAM HIDUPNYA, SAAT DEMI SAAT; HUKUM INI
HARUS DIMENGERTI, KARENA DUNIA PENGADILAN,
MENGGUNAKAN AJARAN KETIGA YANG MENGADILI DUNIA;
DAN SEGALA SESUATU AKAN TERLIHAT DARI TELEVISI
SURYA; DISEBUT SEBAGAI BUKU KEHIDUPAN DALAM INJIL
AGUNG.5.- DALAM COBAAN HIDUP, BANYAK ORANG MENCARI
HAL-HAL YANG DIPERINTAHKAN OLEH PIKIRAN MEREKA;
SETIAP PENCARIAN SEHARUSNYA MEMIKIRKAN SIAPA
TUHAN ITU, KARENA ITULAH YANG DIJANJIKAN JIWA
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MANUSIA; PENCARIAN DILAKUKAN UNTUK TUHAN, DALAM
HUKUM PENCARIANNYA; SETIAP PENCARIAN MENGELUH
KEPADA BAPA AGUNG YEHUWA, KETIKA MEREKA
DITINGGALKAN TANPA TANDA AGUNG TUHAN; PENCARIAN
DARI ORANG YANG MELIBATKAN TUHAN AKAN LEBIH
MUDAH; DIBANDINGKAN ORANG YANG TIDAK MELIBATKAN
TUHAN.6.- DALAM COBAAN HIDUP, BANYAK ORANG YANG MENULIS
TULISAN YANG HEBAT DENGAN KEPINTARAN MEREKA;
SETIAP PENULIS DARI SETIAP BUKU AKAN DIADILI HURUF
DEMI HURUF, TITIK DEMI TITIK; KARENA MEREKA SENDIRI
MEMINTANYA, UNTUK DIADILI DIATAS SEGALA HAL.7.- SEMUA ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN
KEPERCAYAAN ORANG LAIN, DALAM COBAAN KEHIDUPAN,
AKAN MEMBAYAR TIAP DETIKNYA; SKOR KEGELAPAN
INI, AKAN DIKURANGI KEPADA ORANG-ORANG YANG
BERSALAH SELAMA WAKTU MEREKA MENYALAHGUNAKAN
KEPERCAYAAN ORANG LAIN; ORANG-ORANG INI
DENGAN CARA HIDUP MEREKA, MENJATUHKAN DUNIA
KEDALAM KETIDAKPERCAYAAN KOLEKTIF, SETIAP ORANG
YANG MELANGGAR HUKUM INI AKAN MENDAPATKAN
PENGADILAN KOLEKTIF TERHADAP DIRINYA, SETIAP
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KEPAHITAN YANG DILEWATI DALAM DUNIA PERCOBAAN,
AKAN DIBAYAR DETIK DEMI DETIK OLEH ORANG YANG
BERSALAH, MOLEKUL DEMI MOLEKUL; LEBIH MUNGKIN
BAGI ORANG YANG TIDAK BERSALAH DALAM SATUPUN
MOLEKULNYA, UNTUK MASUK KERAJAAN SURGA; DARIPADA
ORANG YANG MEMBIARKAN DIRINYA DIPENGARUHI OLEH
KEGELAPAN PENYALAHGUNAAN KEPERCAYAAN.-

Ditulis oleh ALFA DAN OMEGA

36

Bagaimana Wahyu yang ditunggu-tunggu
akan terjadi?
Menjadi utusan Bapa Kekal di Peru, antara
tahun 1975 dan 1978, Dia menceritakan
pengalamannya dalam inisiasi Wahyu dan
Perintah Telepati yang diterimanya dari
Sang Kekal. Yang terjadi berikutnya adalah
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transkripsi kaset yang direkam utusan itu di
Peru.
–ALFA DAN OMEGA: Lihat, aku sama
seperti orang lain; Saya selalu seperti ini;
hanya disini aku melaksanakan perintah; Bapa
pernah berkata kepadaku, dia membuatku
menulis dalam sebuah buku cacatan yang
masih kusimpan; Dia memberiku pesan, Dia
membuatku menulis; Aku ingat, isinya: Anakku
pilihlah, apakah kamu mau melayani Tuhan
atau melanjutkan hidup duniawi?; ini adalah
pilihan, karena kamu meminta kemauan bebas
dalam hidupmu, sama seperti orang lain; Dia
memberiku tiga menit untuk berpikir; dan
harus kamu ketahui... bahwa dia memberiku
pilihan untuk memilih.... Aku baru saja akan
menjawabnya secara telepati- Tidak anakku,
tulislah, sama seperti kamu memintanya
untuk dituliskan; setiap perasaan telah diminta
kepada Tuhan, lalu aku menuliskan unutknya:
Bapa Yehuwa, Aku mengikutimu, karena apa
yang duniawi itu tidak kekal, aku lebih ingin
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mengikuti seseorang yang kekal.
Bruder: Tapi kamu masih kecil pada saat itu?
Alfa dan Omega: Ya, saya masih kecil.
Bruder: Tujuh tahun, dan kamu sudah bisa
memahaminya?
Alfa dan omega: Ya,ya; lalu, catatan itu masih
saya simpan dan cacatan itu menjadi kuning
selama bertahun-tahun; saya yakin saya
menaruhnya di dalam koper, disekitar sana; lalu
Bapa berkata kepadaku: Ya anakku, aku tahu,
tapi kamu harus melewati ujiannya; bahkan
Sang Kekal pun tahu, kamu harus melewati
ujiannya; karena jika kamu tidak lulus ujiannya
kamu tidak akan mendapatkan pengalaman.
-Suster: Tapi apakah dia tidak mengejutkanmu;
seperti dia tiba-tiba memilihmu?
-Alfa dan Omega: Ya, aku akan mengatakan
kepadamu, semua hal yang bisa kamu pikirkan
telah diminta kepada Tuhan, sama seperti
permintaan yang lainnya, aku meminta untuk
menunjukkan, setiap hukum yang diminta
kepada Tuhan.
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Gulungan dan Anak Domba (Wahyu 5)
Selamat datang ke proyek penerjemahan.
Kami memberikan terjemahan Pesan Telepati,
pada tahal Alfa atau tahap awalnya.
Pesan ini tertulis dalam bahasa Spanyol.
Komunitas Planet, harus memenuhi syarat
terjemahan ini. Dengan cara ini, proposal
dengan terjemahan terbaik.
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Ilmu Pengetahuan Galaksi, adalah Naskah
Telepati; dan juga merupakan simbol Anak
Domba Allah.
Alpha dan Omega, adalah pengarang Naskah
Telepati yang terkenal. Dia telah menuliskan
sampai 4000 kitab hingga tahun 1978 di Chili
dan Peru.
Wahyu aging ini telah diceritakan dalam buku
Wahyu sebagai gulungan dan anak domba (Bab
5). Ilmu Pengetahuan Galaksi ini, menjelaskan
asal dari segala sesuatu dan memberitahukan
yang akan terjadi di masa mendatang.
Wahyu yang ditunggu-tunggu selama berabad
-abad.
Wahyu ini akan disebarkan di seluruh bumi,
dan diterjemahkan kedalam semua bahasa di
dunia; dan tidak akan ada penerjemah yang
tidak berpartisipasi didalamnya; karena dalam
tiap kata yang diterjemahkan, ada setitik cahaya
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yang dimenangkan.
Ini adalah Wahyu dengan Tanda; dan ini berarti
bahwa hanya satu yang dikirim oleh Bapa, kamu
dapat menuliskan gulungan Anak Domba Allah.
Semua Wahyu Anak Domba Allah, akan
berbentuk gulungan kertas yang tipis dan
kardus; bahwa naskah injil akan terpenuhi, dan
diberikan kepada dunia; gulungan-gulungan ini
terdapat dalam pengelihatan pada naskah; dan
tidak ada akhir dari pengetahuannya.
Kamu dapat mengunduh buku-buku cukup
dengan satu klik.
-Pengarang berkata: Ini bukan milikku,
melainkan milik dunia. Ini akan diterbitkan
dalam semua bahasa. Segala hal dari Tuhan
bersifat universal. Segala hal dari Tuhan tidak
eksklusif untuk siapapun.

42

Ilmu Pengetahuan Galaksi
Setiap manusia yang dilahirkan akan mencari
kebenaran; ini terjadi untuk dunia pengetahuan,
Wahyu Tuhan telah dinanti berabad-abad.-

Silahkan kunjungi
https://www.alfayomega.com/id/
dan baca APA YANG AKAN DATANG, ILMU
PENGETAHUAN GALAKSI.

Gulungan dan Anak
Domba (Wahyu 5)

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

