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آلفا و امگا

ستایش خشنودی خداوند ،تمام زمین.

این حرکت وابسته به دورهم اندیشی اسپانیایی در بین سال های
 1975و  1978در لیما ،پرو نوشته شده است.

چه در پیش است-.
آنچه در پیش است به هر فرد بستگی دارد؛ چراکه مکتوب
شده ،که هر کس برحسب عملش قضاوت میشود؛ قضاوت
الهی خداوند شامل هر تفکر پس از دوازده سالگی است؛
چرا که کودکان تنها کسانی هستند که دربرابر قضاوت الهی
قرار نمی گیرند؛ قضاوت الهی خداوند شامل حال به اصطالح
بالغان در زندگی می شود؛ آنچه در یک ثانیه به آن فکر شد
برابر با یک هستی می شود؛ که بسته به اینکه چه تفکری
بوده ،هستی کسب شده یا هستی از دست رفته؛ جاودانگی
هستی کامل برای کوچکترین فعالیت ذهنی عرضه میدارد-.

آلفا و امگا

فرامین تله پاتیک پدر الهی ام یهوه-.
عناوین طومارهای آینده-.
 -.1در آزمونها زندگی ،بسیاری به وعده شان عمل نکردند،
این افراد به ملکوت وارد نمی شوند؛ آنکه به قولی که به
دیگری داده عمل نکند نیز وارد ملکوت نمی شود؛ فرد غیر
قابل اعتماد ،هستی را حتی برای دیگران تلخ کرد؛ بسیاری
به خاطر افراد غیر قابل اعتماد ،اعتماد به انسان ها را از
دست دادند؛ همه افراد غیر قابل اعتماد باید در هستی
های گوناگون ،هزینه بی احترامی به دیگران را بپردازند؛
تعداد هستی ها برابر است با تعداد منافذ پوست کسی که
اغفال شده؛ برای کسی که با همه بی ریا بوده است احتمال
بیشتری به ورود به ملکوت وجود دارد تا کسی که نمی داند
چگونه با تفک ِر شکستن وعدۀ دیگران مقابله کند-.
 -.2در آزمونهای زندگی بسیاری برعلیه بی عدالتی های
دنیای عجیب اعتراض کردند ،هر اعتراضی به هر سیستم
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عحیبی که در ملکوت آسمانها نوشته نشده ،در ملکوت
آسمانها از پاداش عظیمی برخوردار است؛ پاداش آسمانی
براساس هر ثانیه است؛ و هر ثانیه در هزار ضرب می شود؛
چراکه امتیا ِز نور جمعی است؛ اعتراض برای خود نبوده؛ بلکه
برای دیگران هم بوده؛ این امتیاز برای تمام بشریت است؛
ِ
پوست کل
آنها که در مال عام اعتراض کردند ،به اندازه منافذ
بشریت امتیا ِز نور دریافت می کنند-.
 -.3در آزمونهای زندگی بسیاری گزینۀ آسان را انتخاب کردند؛
هیچ آزمون ساده ای پاداش نمی گیرد؛ هر چیز ساده ای
پاداش مضاعفی است برای روح؛ آزمونهای زندگی لحظه به
لحظه برای بهتر شدن فرد و هر آنچه روح تجربه می کند
است ،تجربۀ فراوانی ثمرۀ معنوی را عقب نگهداشت و
جدایی انداخت؛ چراکه عمل را از روح گرفت؛ عمل دارای
بیشترین امتیا ِز نور است؛ چراکه از خالق الهی کائنات؛ آنها
که در آزمونها آنچه از خداوند می آید را الگو قرار دهند،
احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت دارند تا آنان که چنین
نمی کنند-.
 -.4در آزمونهای زندگی بسیاری بی تفاوت بودند نسبت به
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آنچه در ملکوت از خداوند خواسته بودند؛ هرکس ثانیه به
ثانیه در زندگی آزموده می شود؛ این قاون را باید به عنوان
آزمون جهان دانست ،سومین دکترین قضاوت جهان را یاد
گرفت؛ و همه چیز باید از تلویزیون خورشیدی دیده شود؛
که در انجیل الهی ،کتاب زندگی نامیده می شود-.
 -.5در آزمونهای زندگی بسیاری به دنبال آنچه ذهنشان به
آنها دیکته می کند رفتند؛ هر جستجویی باید برای یافتن
خداوند باشد چرا که روح انسان چنین عهد کرده؛ جستجو
در پیشگاه خداوند سخن می گوید ،دربارۀ قانون جستجو؛
هر جستجویی به پدر الهی یهوه شکایت خواهد کرد ،وقتی
که در جستجوی چیزی جز آنچه مهر الهی خداوند را داشته،
بوده اید؛ آنها که در جستجویشان ،خدا را در نظر داشتند
احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت دارند؛ تا آنها که خدا را
در نظر نداشتند-.
 -.6در آزمونهای زندگی بسیاری ،آثار عالی دربارۀ خرد
نوشتند؛ نویسندۀ هر اثری ،کلمه به کلمه ،نقطه به نقطه
قضاوت می شود؛ چراکه روح خودشان چنین خواسته؛ تا
بسیار جز به جز قضاوت شوند-.
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 -.7آنها که از اعتماد دیگران سو استفاده کردند ،در آزمونهای
زندگی ،ثانیه به ثانیه تاوان دهند؛ امتیاز تاریکی ،از گناهکار
کم می شود ،از زمانی که اثر سو استفاده باقی می ماند؛
این سو استفاده کنندگان با روششان ،دنیا را به سرعت به
سمت بی اعتمادی جمعی بردند ،چنین کسی مورد قضاوت
جمعی قرار خواهد گرفت ،هر تلخی که به خاطر این افراد
در جهان تجربه شود ،تاوانش را ثانیه به ثانیه ،مولکول به
مولکول خواهند داد؛ آنها که برای ثانیه ای تلخی نیافریدند
احتمال بیشتری وجود دارد که به ملکوت وارد شوند تا آنها
که اجازه دادند تاریکیِ سو استفاده از اعتماد بر آنها تاثیر
دارد-.
 -.8در آزمونهای زندگی بسیاری اجازه دادند هوس،
ازدواجشان را خراب کند ،این افراد این گفته را فراموش کرده
اند که  :آنچه را برای خود روا نمی دارید بر دیگران روا
مدارید؛ آنها که اجازه می دهند هوس بر آنها اثر گذارد ،ثانیه
به ثانیه تاوان خواهند داد؛ باید ثانیه هایی که تحت تاثیر
هوس بوده اند را محاسبه نمایند؛ چرا که هر ثانیه که تحت
تاثیر هوس زندگی شود ،مساوی با هستی خارج از ملکوت
است؛ چرا که مخلوقات خود ،از خداوند چنین خواستند،
5

قضاوت باالتر از همه چیز؛ باالتر از همه چیز شامل
کوچکترین چیزهایی که قابل تصور است ،ثانیه ها ،لحظه ها،
افکار ،ومولکلها؛ آنها که در برابر فکر هوس مقاومت کردند
احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت دارند؛ تا آنان که با آن
احساس عجیب به خواب رفتند-.
 -.9در آزمونهای زندگی؛ بسیاری بر بسیاری دیگر تاثیر
گذاشتند؛ هر نصیحتی در قضاوت نهایی مورد داوری قرار می
گیرد؛ آنها که بر جدایی و تفرق دیگران نصیحت کردند ،در
قضاوت الهی خداوند متفرق ،جدا ،پریشان ،مشوش خواهند
شد؛ در جهانها و هستی های دیگر نیز پریشان خواهند بود؛
آنها که با نظرات و نصیحتهایشان اتحاد آفریدند احتمال
بیشتری برای ورود به ملکوت دارند تا آنها که موجب تفرق
شدند-.
 -.10آنها که موجب حس درد در دیگران شدند ،همان
احساسات را در این هستی و هستی های دیگر دریافت
خواهند کرد؛ چراکه خودشان از خداوند خواستند همانطور
که تخطی کردند ،مورد قضاوت قرار گیرند؛ با همان
خصوصیاتی که تخطی کردند؛ این قضاوت که ارواح آنرا
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درخواست کردند مولکول به مولکول ،ثانیه به ثانیه صورت
می گیرد؛ آنها که دربراب ِر فک ِر آزار دیگران مقاومت کردند
احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت دارند؛ تا آنها که اجازه
دادند چنین احساسات عجیبی بر آنها تاثیر گذارد-.
 -.11در آزمونهای زندگی ،زمان برای آنها که خواستند بسیار
با ارزش است؛ هر ثانیه که بگذرد مساویست با هستی در
آینده؛ آنها که با کاری نکردن ،وقت تلف کردند ،هستی
های بی نهایتی را در آینده از دست دادند؛ آنها خودشان با
تلف کردن وقتشان ،ورود خود به ملکوت آسمانها را مسدود
کردند؛ برای آنکه قادر به ورود ملکوت شوید ،باید امتیاز
نورتان بسیار باال باشد ،به اندازه منافذ پوست هر کس-.
 -.12در آزمونهای زندگی بسیاری از بسیاری دیگر اطاعت
کردند؛ کسی که از دیگری اطاعت می کند باید مطمئن شود
از کسی اطاعت می کند که پیرو قوانین الهی خداوند است؛
آنها که از کسانی اطاعت می کنند که به قوانین خداوند
کورند ،وارد ملکوت نمی شوند؛ برای کسی که اطاعت از
فردی که طبق قوانین خداوند عمل می کند را انتخاب کرد،
ورود دوباره به ملکوت حتمی تر است؛ تا آنان که بر آسانی
اطاعت از فرد بی تقوا غلبه نکردند-.
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 -.13در آزمونهای زندگی بسیاری ،آنان که ناتوانایی جسمانی
داشتند را مسخره کردند؛ این افراد تاوان خشونتشان را با
ناتوانی جسمی آنان که مورد تمسخر قرار گرفتند ،میدهند؛
آنان که دیگران را مسخره کردند تریلیونها مولکول گوشت
کسی که مسخره شده در روز قضاوت شکایت خواهند
کرد؛ هیچ مسخره کننده ای دوباره به ملکوت آسمانها وارد
نخواهد شد؛ اگر تریلیون ها مولکول او را ببخشند ،پدر
الهی نیز می بخشد؛ اگر مولکولها نبخشند ،باید به تعداد
مولکولهای شاکی ،هستی دیگری خارج از ملکوت آسمانها
تجربه کند؛ برای آنان که بر مسخره کردن غلبه کردند احتمال
بیشتری برای ورود به ملکوت است؛ تا آنها که اجازه می
دهند تحت تاثیر تاریکی قرار گیرند-.
 -.14جهانِ به اصطالح سوم ،جهان تثلیث است؛ این جهان
راس سرنوشت این سیاره قرار خواهد گرفت؛ آنها که تا آن
زمان تحت سلطه قرار دارند برای انجام آخرین فرمان حرکت
می کنند؛ دنیای عجیب بوجود آمده از قوانین عجیب طال رو
به انقضا می گذارد؛ آنان که گوشتشان دوباره زنده می شود،
آنان که گوشت فانی دارند را فراخواهند خواند؛ جهانی که
می رود و جهانی که زاده خواهد شد؛ جهانِ آزمون ،به پایان
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می رسد؛ جهان جدید گسترش می یابد-.
 -.15در آزمونهای زندگی بسیاری عقیده داشتند آنچه
خداییست برای قانع کردن انسانهاست؛ آنچه خداییست
نیازی به قانع کردن ندارد؛ نیازی به قانع شدن ندارد ،می
تواند خود را منتشر سازد؛ تبلیغ متعلق به انسان است؛ آنچه
خداییست چنان توسعه می یابد که مخلوقات حتی متوجه
اش نخواهند شد؛ برای کسی که محدودیتی برای خداوند
قائل نشد احتمال بیشتری به ورود به ملکوت وجود دارد؛ تا
برای کسی که او را محدود می داند-.
 -.16رسیدن وحی که درخواست جهان آزمون بود متحمل
پسرفت چندین ساله شد؛ چراکه آنها که خواسته بودند جزو
اولینها باشند که وحی را دریافت می کنند ،دچار خطا شدند
و آنرا انسانی دانستند؛ بزرگترین آزمون آنها آن بود که آنچه
خداییست را تشخیص دهند؛ هرکس که برای لحظه ای شک
کرد که وحی را دریافت کرده ،وارد ملکوت نخواهد شد؛ هر
کسی دوباره وارد ملکوت نخواهد شد؛ تمام ثانیه هایی که
حس اطالقِ وحیِ خدایی ،به چیزی انسانی ،تداوم داشته به
حساب می آید؛ برای آنها که وحی را درخواست کردند و
ِ
زمانِ
دریافت وحی ،آنرا انکار نکردند ،احتمال بیشتری برای
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ورود به ملکوت وجود دارد؛ تا آنها که مغلوب احساس نفی
شدند-.
 -.17امتیاز آسمانی که همگان درخواست کردند ،شامل
واالترین معنویات می شود که بشر بتواند تصور کند؛ سیستم
عجیب زندگی که براساس قانون طال بنا شده ،این معنویات
و اخالقیات را تحریف کرد؛ و جهان آزمونها ،امتحان خود
را آغاز کرد با امتیازهای تحریف شدۀ نور؛ با پاداش کم
شروع شد؛ و ثانیه به ثانیه کمتر هم شد؛ به همین خاطر
که مکتوب شد :فقط شیطان تقسیم می کند و او خودش را
تقسیم می کند؛ آنان که اجازه ندادند تحت تاثیر تقسیم خود
قرار گیرند احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت وجود دارد
؛ تا کسانی که دربرابر چنین ِ
حس عجیبِ ذهنی مقاومت
نکردند-.
 -.18آنان که وحی برۀ خداوند را ضد مسیح خواندند ،دوباره
به ملکوت خداوند وارد نمی شوند؛ چراکه در آزمونشان
رد شدند که در ملکوت درخواست کرده بودند؛این آزمون
انکار نکردن بود؛ همه آنچه را که نمی دانستند انکار کردند؛
قضاوت شتابزده بدون شناخت عمل ،همیشه با فریاد و
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دندان نشان دادن همراه است؛ آنها که با تحقیق قضاوت می
کنند احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت آسمانها دارند؛ تا
آنها که شتابزده قضاوت کردند-.
 -.19از همۀ آنها که با بی قیدی عجیبی ملیت دیگران را
از آنها گرفتند ،حق ورود دوباره به ملکوت گرفته می شود؛
کشوری که همه از خداوند خواستند ،شامل همه سیارات
می شود؛ مولکولهای سیاراات به پسر خدا شکایت خواهند
کرد که بشر آنها را عادی نمی داند؛ همه در ملکوت عادی
بودن را خواستند؛ هیچکس تقاضای بی تفاوتی و گرفتن از
دیگران را نکرد؛ آنها که در آزمون زندگی ،کل سیاره را کشور
خود دانستنند احتمال بیشتری برای ورود به ملکوت آسمانها
وجود دارد؛ تا آنها که فقط خود را بخشی از آن دانستند؛ و
اینان مقدار نامحدودی امتیاز نور از دست دادند؛ که امتیاز
مولکول سیاره ای نام دارد؛ که تعداد نامحدود آن اجازۀ ورود
مجدد به کائنات را میدهد؛ در جهان آزمون ،نوشته شده
فقط شیطان تقسیم می کند و او خودش را تقسیم می کند-.
 -.20روانشناسی عالمت نقل قول ،روانشناسی عجیبِ ساده
لوح بودن همۀ هستی است؛ خالقِ هرگونه شکی ،هرچند
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کوچک ،به مکوت آسمانها وارد نخواهد شد؛ نه آنان که در
آزمون زندگی در اظهاراتشان از عالمت نقل قول استفاده
کردند ،حتی یک نفرشان هم وارد ملکوت نخواهد شد؛ آنان
که از عالمت نقل قول برای انتشار خبر پدر در جهان آزمون
از عالمت نقل قول استفاده کردند نیز وارد نمی شوند؛ آنها
که نامحدود و ناشناخته را طبیعی دانستند احتمال بیشتری
برای ورود به ملکوت آسمانها دارند ؛ تا آنان که شک را
گسترش می دهند-.
چشم به اصطالح
 -.21دریافت وحی برۀ خداوند باید در ِ
گزارشگران جهان ،بدون هیچ شکی دیده می شد؛ آزمونهای
زندگی شامل گم شدن ناآگاهانه در دریافت وحی نیست؛
چرا که اروا ِح انسانها ،خود ،خواستار تمام وحی بوند که
جهان تا بحال دریافت کرده است؛ احتمال ورود به ملکوت
برای گزارشگرانی که وحی را بهترین خبر دانستند ،بیشتر
است؛ چراکه حقیر کردن آنچه از پدر است ،حقیر کردن پدر
است؛ هیچکس آنچه را که در ملکوت آسمانها درخواست
کرد یگانه مپنداشت؛ همه آنرا خبر عادی دانستند چراکه از
جهان می آمد نه از خدا؛ و معمولی هم قضاوت خواهند
شد-.
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 -.22در آزمون زندگی تخلفات و سو استفاده های بسیاری
انجام شد؛ همۀ آنها از تلویزیون خورشیدی دیده می شوند،
یا همان کتاب زندگی؛ هیچ چیز ،هیچ چیز بی قضاوت نمی
ماند؛ آرگون (حار مجدون) در خواست همه بود؛ قضاوت
الهی ثانیه به ثانیه است؛ هر فکری که حتی بین ثانیه ها
تولید شود ،همه بطور یکسان قضاوت میشوند؛ از دوازده
سالگی به بعد؛ کودکان قضاوت نمیشوند؛ آنها رستگارند-.
 -.23هر مقدار انتظار برای همراهی با فرستادۀ پدر الهی
یهوه اعمال شود ،ثانیه به ثانیه تاوانش پرداخته می شود؛
چراکه هیچکس درخواست شک نکرد ،دربارۀ آنچه پدر الهی
فرستد ،در طول زمان به سیارات دورافتاده؛ همه تعهد کردند
بی درنگ با فرستاده پدر همراه شوند؛ آنان که فرستادده
خداوند را در انتظار می گذارند ،خود را تقسیم کرده اند-.
 -.24در آزمونهای زندگی بسیاری به روشهای مختلف به
دنبال حقیقت گشتند؛ دنبال حقیقت گشتن از طریق علم
غیب به ملکوت آسمانها تعلق ندارد؛ چراکه به ملکوت
آسمانها تعلق ندارد؛ بزرگترین جستجو ،عمل است؛ عمل،
نشاندهندۀ ستایش خالق است؛ هیچ چیز مانند عمل نیست؛
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چراکه هر آنکه عمل کند ،فلسفۀ الهی خداوند را تقلید کرده؛
پدر بهترین زحمتکش در کائنات است؛ عمل الهی او شامل
حفظ هستی و هماهنگیِ تمام اعضای ملکوتی می شود؛ هر
آنکه خداوند را تقلید کند؛ امتیاز تقلید خواهد گرفت از آنچه
از خداست؛ و همچنان که خداوند المتناهی است ،این امتیاز
هم محدودیتی ندارد-.

نوشته آلفا و امگا
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فرستادۀ پدر جاودان الهی ،نویسندۀ برۀ خداوند ،در لیما
یکی از  4000طومار تله پاتیکش را توصیف می کند.

چطور مکاشفه آغاز شد؟

او ،فرستادۀ پد ِر جاودان در سالهای  1975و  1978در پرو
است .او تجربۀ آغاز مکاشفه و فرمانهای تله پاتی که از پدر
جاودانه دریافت کرده است را تعریف می کند .در ادامه
متن کاستی که از آلفا و امگا در لیما ضبط شده است را می
خوانید.
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آلفا و امگا :ببینید من هم مثل همه بودم؛ همیشه مثلدیگران بودم؛ فقط اینجا فرمانها را دریافت می کردم؛ پدر
یکبار به من گفت ،ازم خواست در دفترچه ای بنویسم که
هنوز نگه داشتم؛ به من پیامی داد ،ازم خواست بنویسم؛
یادم میاد ،متن این بود :فرزند انتخاب کن ،می خواهی به
خداوند خدمت کنی یا زندگی خاکی ات را ادامه دهی؟؛ این
یک انتخاب است ،چراکه درخواست اختیار در زندگی را کرده
بودی ،مانند همه؛ به من سه دقیقه وقت داد فکر کنم؛ باید
یادآور شوم ..که به من انتخاب داد؛ بعد من ...می خواستم
با تله پاتی جوابش را دهم -اما نوشت نه فرزند همانطور
که کتبی از من درخواست کرده بودی؛ باید نوشته شود؛ هر
حسی ،درخواستی از خداست؛ بعد من نوشتم :پدر یهوه من
پیرو تو هستم چون هر چیز بشری فناپذیره ،ترجیح می دهم
از کسی پیروی کنم که ابدیست-.
برادر :اما اونموقع خیلی کوچیک بودی؟آلفا و امگا :بله-.برادر :هفت ساله بودی با اینجال می توانستی درک کنی؟آلفا و امگا :بله ،بله؛ اون دفترچه را هنوز نگه داشتم و اونصفحه را ،زرد شده در گذر زمان؛ باید در چمدان گذاشته
باشم ،فکر کنم اونجا؛ بعد پدر به من گفت :بله فرزندم ،می
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دانستم ،اما امتحان شدی؛ حتی اگر خداوند بداند ،باز هم
باید امتحان شوی؛ چراکه اگر در امتحان موفق نشوی ،تجربه
کسب نمی کنی-.
خواهر :اما یهو تو را غیر منتظره انتخاب کرد؟آلفا و امگا :بله به شما میگم که هر چیز قابل تصوری ازخداوند خواسته شده ،مثل اینکه کسی خواسته باشه اختراع
کند ،من خواستم آشکار کنم ،هر کس براساس قانون خدا از
او می خواهد.
آلفا و امگا ،او نویسندۀ وحی الهی است؛ او حق انتشار اثرش
را داده است.
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طومار و بره (یوحنا )5

 ۵در دست راست آن تختنشین طوماری دیدم که هر دو طرف
آن نوشتههایی داشت و با هفت ُمهر، محکم ُمهروموم شده بود. ۲
فرشتهای قوی را دیدم که با صدای بلند اعالم میکرد: «چه کسی شایسته
است ُمهرهای طومار را شکسته، آن را باز کند؟»  ۳اما هیچ کس در
آسمان، بر زمین و زی ِر زمین نبود که بتواند طومار را باز کند یا داخل
آن را ببیند.  ۴پس بهش ّدت به گریه افتادم؛ زیرا هیچ کس یافت نشد
که شایسته باشد طومار را باز کند یا داخل آن را ببیند ۵ .اما یکی از
پیران به من گفت: «دیگر گریه مکن. بنگر! آن شی ِر طایف ٔه یهودا، آری آن
ریش ٔه داوود، غالب آمده است تا طومار و هفت ُمهر آن را باز کند.»
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علم آسمانی

دکترین برۀ خداوند را پایانی نیست؛ چرا که عالم پایان آنرا
ندارد؛ و به همین دلیل تمام جهان را فراخواهد گرفت؛ و به
تمام زبانهای دنیا ترجمه خواهد شد.

لطفا از
/https://www.alfayomega.com/fa
بازدید نمایید و چه درپیش است ،علم آسمانی و
منشا الهی جام نقره ای را بخوانید.
https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/
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