के आउन
छ
यो पुस्ताको लागी इश्वरको बौद्धिक न्याय

अल्फा र ओमेगा

1

सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना गर |

2

रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो इश्वरीय
भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |

यस पुस्ताको लागि प्रभुको बौद्धिक न्याय ।

के आउंदै छ.-

के आउंदै छ, त्यो प्रत्येकमा निर्भर छ; यस्तो
लेखिएको थियो, कि प्रत्येक जनाको निर्णय
उनीहरुको कार्यद्वारा हुनेछ; प्रभुको दिव्य न्याय
विचारहरुद्वारा गरिनेछ, बाह्र वर्षको उमेरदेखि सुरु
हुँदै; किनकि बालबालिकाहरु मात्र हुन् जोसँग दिव्य
न्याय गरिंदैन; प्रभुको दिव्य न्याय, जीवनका
परिक्षणहरुमा वयश्क भनिनेहरुका निम्ति हो; एक
पलमा जे सोचिएको थियो, त्यो एक अस्तित्वको
समान हुनेछ; त्यो जसरी सोचिएको थियो, यो
प्रकाश प्राप्तिको अस्तित्व वा एक प्रकाश
गुमाएको अस्तित्व हुनेछ; यो यसकारणले हो कि जे
प्रभुको हो त्यसको सिमा हुँदैन; वहाँको प्राणीहरुको
एक सुक्ष्म मानसिक प्रयत्नको निम्ति, अनन्तले
सम्पूर्ण अस्तित्वहरू प्रस्ताव गर्दछ ।
अल्फा र ओमेगा
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मेरा दिव्य पिता यहोवाका टेलिप्याथीक आदेशहरु ।
भविष्य सुची पत्रका शिर्षकहरु ।
१. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले दिईएको वचन

पुरा पुरा गर्दैनन्, तिनीहरु जसले अपूर्ण छोड्छन,
उनीहरुले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउंदैनन्;
त्यो एक जसले अर्कोलाई दिएको वचन पुरा

गर्दैन, उसलाई दिईएको वचन पनि पुरा हुँदैन;

अविश्वसनीयताले मानव सह-अस्तित्वलाई अझ

नराम्रो बनाउछ; धेरै मानिसले अविश्वसनीयताको
कारणले आफ्ना सँगी मानव जातिमा विश्वाश

गुमाउछन्; जीवन परिक्षणका हरेक अविश्वसनीय
पात्रले, अस्तित्वमा रहँदा सजाय भोग्नैपर्छ,

उसले अरुलाई गर्नुपर्ने सम्मानको कमिको निम्ति;
अस्तित्व यो संख्या, ठगिएको व्यक्ति आफुमा
भएका मासुको स-साना प्वालको संख्या बराबर
4

हुन्छ; प्रभुको राज्यमा प्रवेश पाउने धेरै सम्भावना
उसको हुनेछ, जो सबैप्रति इमान्दार थियो; त्यस

व्यक्तिको तुलनामा जसलाई मानसिक प्रतिरोधको

विरोध कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन, उसको अनौठा
अपूर्ण वचनका लागि ।

२. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले अनौठो विश्वको
अन्यायहरुको विरोध गरे, कि सुनको अनौठो

नियमबाट बाहिर निस्कनुहोस; कुनैपनि अनौठो
जीवन प्रणालीको हरेक विरोध, जुन स्वर्गको

राज्यमा लेखिएको छैन, त्यो स्वर्गको राज्यमा
अपार रुपमा पुरस्कृत हुन्छ; यो दिव्य पुरस्कार

पल पलमा हुनेछ; र प्रत्येक पललाई एक हजारले

गुणान गरिन्छ; किनकी यो एक सामुहिक अंक हो;

विरोध स्वयंको लागि थिएन; तर यसले अरु सबैलाई
समावेश गर्यो; यस अंकले सम्पूर्ण मानवता

संलग्न गर्छ; तिनीहरु जसले सार्वजनिकरुपमा

विरोध गरे, उनीहरुले जीवनका थुप्रै अंक बटुलेका

छन्, जबकी यो मासुको स-साना प्वालहरुको कुल
संख्या हो, सबै मानवताको ।

३. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले सजिलो

विकल्पहरु छान्छन; जीवन परिक्षणमा सजिलो
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रहेका त्यस्ता कुनैपनि कुरा, कुनैपनि कुराले
पुरस्कार प्राप्त गर्दैन; जे पनि सजिलो छ

त्यो आत्माको लागि एक उन्नत पुरस्कार हो;

जीवनको परिक्षणले समावेश गर्छ, तत्काल भन्दा
तत्काल, आफुलाई सुधार्ने; आत्माले पार गरेको
सबै अनुभूतिहरु मध्ये; प्रशस्तताको अनुभूति,

एक थियो जसले आत्मीय फललाई पछाडी राखेर

विभाजित गरेको थियो; यसले आत्मालाई कामबाट
पर लागेकोमा; कामले सबैभन्दा बढी प्रकाश

अंकको प्रतिनिधित्व गर्छ; ब्रम्हाण्डको दिव्य

निर्माता आफैद्वारा यो आएको हुनाले, यो प्राय

उनीहरुको लागि हो जसले प्रभुको अनुकरण गर्छन,
परिक्षणहरुको दुर ग्रहहरुमा, स्वर्गको राज्यमा

प्रवेशको लागि, उनीहरुको लागि होइन जसले वहाँको
अनुकरण गर्दैनन् ।

४. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैजना भिन्न थिए,
जुन उनीहरु आफैले स्वर्गको राज्यमा अनुरोध

गरेका थिए; सबैजना जीवनमा परिक्षित भएका
थिए, तत्कालको लागि तत्काल; यो नियम

बुझिनुपर्छ, जब परिक्षणको संसारले, विश्वलाई

न्याय गर्ने तेस्रो सिद्धान्त सिक्दछ; र सबैकुरा

सौर्य टिभीमा देखिनेछन्; दिव्य उपदेशमा जीवनको
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किताब भनिन्छ ।
५. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले आफ्नो

मस्तिष्कले आफुलाई अह्राएको कुराको खोजि गरे;
प्रत्येक खोज, के कुरा प्रभुको हो भन्ने सोच

हुनुपर्छ, जसरी मानव आत्मालाई वाचा गरीएको

थियो; खोजले प्रभुले भन्दा पहिले बोल्छ, खोजको
आफ्नो नियम अनुसार; प्रत्येक खोजले दिव्य

पिता यहोवालाई उजुरी गर्छ, जब तिनीहरु प्रभुको
दिव्य सिलबिना त्यसै छोडिनछन्; यो प्राय

उनीहरुको लागि हो जसले आफ्नै खोजीमा, प्रभुलाई
ध्यान दिएकाछन्; उनीहरुको लागि होइन जसले
वहाँलाई ध्यान दिएका छैनन् ।

६. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले ज्ञानको

विशाल कार्यहरु लेखे; कुनैपनि कार्यको प्रत्येक

लेखका हरेक अक्षर, हरेक विश्रामद्वारा निर्णय
गरिनेछन्; जसरी उनीहरु आफैले आत्माको रुपको
लागि अनुरोध गरेका थिए, सम्पूर्ण कल्पनीय
कुराहरुभन्दा माथि निर्णय गरिनको लागि ।
७. तिनीहरु सबै जसले अरुको विश्वाशलाई

दुर्व्यवहार गरे, जीवनको परिक्षणहरुमा, उनीहरुले
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पल पलमा तिर्नुपर्छ; अँध्यारोको यो अंक, दोषीबाट
विश्वाशको अनौठो दुर्व्यवहार गरिएको समयको

अन्त्यमा परिणाम निकालिने छ; यी दुर्व्यवहार
गर्नेहरु आफ्नो तरिकाद्वारा, विश्वलाई एक

सामुहिक अविश्वाशमा बदले, यो नियमको अवज्ञा
गर्नेको लागि उसको विरुद्धमा एक सामुहिक

निर्णय हुन्छ, परिक्षणको संसारले पार गरेका

प्रत्येक अनौठा तितोपना, दोषीहरुद्वारा पलपलमा,
क्षणक्षणमा तिरिने छ; यो प्राय उनीहरुको

लागि हो जसले एक क्षणपनि संसारलाई नराम्रो

गरेनन, उनीहरु स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन,
उनीहरुको लागि होइन जो विश्वाशघात भनिने
अनौठो कालोपनाद्वारा प्रभावित भए ।

८. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले एक व्यक्तिगत
सोचको कारणले आफ्नो विवाह टुक्र्याए, उनीहरु

जसले यसो गरे, उनीहरुले दिव्य दृष्टान्त-चेतावनी
बिर्सिए जसले भन्छ: अरुलाई त्यस्तो नगर्नुहोस
जस्तो उनीहरुले आफुलाई गरेको चाहनुहुन्न;

तिनीहरु जो अनौठो सोच्द्वारा प्रभावित हुन्छन,
उनीहरुले पलपलमा भोग्नुपर्छ; उनीहरुले उक्त

सोचाइ रहेको अवधिको पलको संख्याको हिसाब

गर्नुपर्छ; उक्त सोचको अनौठो प्रभावमा बिताएको
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प्रत्येक पलको लागि, उनीहरुलाई स्वर्गको

राज्यको एक अस्तित्वमा लैजान्छ; यसको कारण

प्राणीले प्रभुमा गरेको अनुरोध हो, सबैकुरा माथिको
निर्णय; सबैकुरा माथिको कुराले, दिमागले कल्पना
गर्नसक्ने सम्पूर्ण सुक्ष्म कुरा समावेश गर्छ;

यसले पल, क्षण, विचार, तथा अवधिहरु समावेश

गर्छ; यो प्राय उनीहरुको लागि हो जसले मानिसक
प्रतिरोधको विरोध गरे, सोचको अनौठो प्रभावलाई,
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न; उनीहरुको लागि

होइन जो त्यस अनौठो अनुभूतिमा निदाउन पुगे ।
९. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले धेरैलाई प्रभावित
बनाए; प्रत्येक सल्लाहको निर्णय दिव्य अन्तिम
निर्णयमा हुन्छ; तिनीहरु जसले अरुलाई छुट्टिने
सल्लाह दिए, उनीहरुले पनि प्रभुको दिव्य

निर्णयमा विच्छेद, विभाजन, भ्रम, एक्लोपना
पाउनेछन; तिनीहरु अन्य अस्तित्वमा भ्रममा

पर्नेछन, अन्य संसारहरुमा; यो प्राय उनीहरुको
लागि हो जो एकीकृत भए, आफ्नो सल्लाह वा
विचारद्वारा, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु;
उनीहरुको लागि होइन जसले विभाजन गरे ।

१०. तिनीहरु जसले अरुलाई दुखद अनुभूति दिए,
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उनीहरुले पनि आफ्नो अस्तित्वमा र आउने दिनमा
त्यहि पाउनेछन; जसरी उनीहरु आफैले प्रभुलाई

अनुरोध गरे, त्यहि अनुसार निर्णय गरिनको लागि,
र आफैले नियमको उल्लङ्घन गरे; त्यहि व्यवहोरा
अनुरुप जसरी उनीहरुले यसको उल्लङ्घन गरे;

आत्माद्वारा अनुरोध गरिएको यो न्याय, पुर्णरुपमा
पलपलको, क्षणक्षणको हुन्छ; यो प्राय उनीहरुको
लागि हो जसले मानसिक प्रतिरोधको विरोध गरे,
अरुलाई चोट पुग्ने अनुभूतिको लागि, स्वर्गको

राज्यमा प्रवेश गर्ने; उनीहरुको लागि होइन जो

त्यस्ता अनौठा अनुभूतिहरुद्वारा प्रभावित भए ।
११. जीवनको परिक्षणहरुमा, जसले समयको
अनुरोध गरे उनीहरुको लागि समय एकदमै

मुल्यवान थियो; प्रत्येक बितेको पल, एक

भविस्यको अस्तित्व समान थियो; तिनीहरु

जसले केहिपनि नगरी समय खेर फाले, उनीहरुले

अनगिन्ति संख्यामा भविष्यको अस्तित्वहरु गुमाए;
उनीहरु आफैले आफ्नो समय खेर फाल्दै, स्वर्गको
राज्यको आफ्नो ढोका आफैले बन्द गरे; पिताको

राज्यमा प्रवेश गर्न सक्षम हुनको लागि, त्यस्तो
पलको अंक बनाउनु आवश्यक थियो, किनकि यो
मासुको स-साना प्वालहरुको संख्या थियो, जुन
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प्रत्येकले आफुमा पाएका हुन्छन ।
१२. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले अरुको आज्ञा
पालन गरे; जसले अरुको आज्ञा पालन गर्यो,

उसले पत्ता लगाएको हुन्नुपर्छ कि आज्ञा गर्नेले
प्रभुको दिव्य नियमको पालना गर्यो वा गरेन;
तिनीहरु जसले प्रभुको कुरामा आँखा चिम्लिएर
अरुको आज्ञाको पालना गरे, उनीहरुले प्रभुको

राज्यमा प्रवेश गर्नेछन; यो प्राय उसको लागि हो
जसले प्रभुको नियमको पालना नगर्ने मानिसको
आज्ञाको पालना गर्न रुचाउदैनन्, पुन स्वर्गको

राज्यमा प्रवेश गर्न; उनीहरुको लागि होइन जसले
एक अनैतिकबाट आएको आदेशको पनि मजाले
पालना गर्छन ।

१३. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले शारीरिक

अशक्तता भएकाहरुको मजाक उडाए; जसले त्यसो
गरे, उनीहरुले आफुले मजाक उडाएको यस अनौठो

हिंसाको लागि त्यस्तै अशक्तता भोग्नुपर्छ; जसले
जीवनको परिक्षणहरुमा अर्काको मजाक उडायो,
उसले एक आरोपिको रुपमा गिद्दको र मासुको

स-साना प्वालजस्ता अरबौंको संख्यामा पाउँछ,

प्रभुको दिव्य निर्णयमा, जसले प्रत्येक कुराको
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उपर प्रत्येक कुराको जवाफ दियो, मजाक उडाइएको
व्यक्तिको; कुनैपनि मजाक उडाउनेले पुन स्वर्गको
राज्यमा प्रवेश पाउंदैन; यदि ति अरबौंले उसलाई

माफी दिए भने, दिव्य पिताले पनि माफी दिन्छन,
यदि ति अरबौंले माफी दिएनन् भने, मजाक

उडाउनेले पुन पूर्ति गर्नुपर्छ, स्वर्गको राज्यमा
एक अस्तित्वको लागि, प्रत्येक उजुरी गर्नेको
लागि; यो प्राय उसको लागि हो जसले उक्त

अनौठो मजाकको लागि मानसिक प्रतिरोधको विरोध
गरे, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न; उनीहरुको
लागि होइन जसले आफुमा त्यस्ता अनौठा
अन्धकारको प्रभाव पर्न दिए ।
१४.

यो कथित तेस्रो विश्व ट्रिनिटीको विश्व

हो; यो संसार ग्रहहरुको गन्तव्यको प्रमुख बन्छ;
जसले त्यसबेलासम्म होच्याउने काम गरे, उनीहरु
अन्तिम रोलक्रममा पुग्नेछन; सुनको अनौठो

नियमबाट उत्पति भएको अनौठो संसारको, अन्त्य

हुन सुरु हुन्छ; विनाशक मासु भएकाहरु उनीहरुद्वारा
बोलाइनेछन् जसले तिनीहरुको मासुबाट पुनरुत्थान
प्राप्त गर्छन; एक संसार जुन अन्त्य हुन्छ र

अर्को जुन सुरु हुन्छ; परिक्षणको संसार आफ्नो
अन्त्यमा आउँछ; नयाँ संसार बढ्न सुरु हुन्छ ।
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१५. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले विश्वाश गरे
कि प्रभुबाट जे आयो, त्यो तिनीहरुलाई राजी

गराउनको लागि आयो; जे प्रभुको हो त्यसलाई
मनाउन पर्दैन; र मनाउन आवश्यक नहुनाले,

यसले स्वयम्लाई एकैरुपमा बढाउछ; विज्ञापन वा

प्रचार मानिसको हो; जुन प्रभुको हो त्यो त्यस्तो

तरिकामा बढाइएको छ, कि प्राणीले यसको जानकारी
पनि पाउंदैन, जुन परिवर्तित हुँदै छ; यो प्राय

उसको लागि हो जसले प्रभुमा कुनै सिमा तोकेन,

स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि; उनीहरुको
लागि होइन जसले वहाँलाई सिमित बनाए ।

१६. परिक्षणको संसारद्वारा अनुरोध गरिएको

प्रकाशको आगमनले, थुप्रै वर्षको अनुन्नती

भोगेको छ; जसले यसलाई पहिले प्राप्त गर्ने

अनुरोध गरे, उनीहरुले यसलाई मानिसबाट आएको

केहि कुरा भन्ने ठानेर भ्रममा परे; के कुरा प्रभुको
हो भनि थाहा पाउने तरिका जान्नु, अन्तरिम

परिक्षण थियो; प्रकाश देख्नेबित्तिकै संका गर्नेहरु
मध्ये, कसैले पनि पुन स्वर्गको राज्यमा प्रवेश

गर्नेछैनन्; तिनीहरुले खेर गएको पल जुटाउनुपर्छ,
के कुरा प्रभुको हो भनि ध्यान दिने अनौठो

अनुभूतिको समयदेखि, मानिसबाट आएको केहि कुरा
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भन्ने ठानेको समयसम्म; यो प्राय उनीहरुको लागि
हो जसले प्रकाश अनुरोध गर्नुका साथै, यो प्राप्त
गर्ने समय आउँदा यसलाई नकारेनन, स्वर्गको

राज्यमा प्रवेश गर्न; उनीहरुको लागि होइन जो
प्रतिवादको अनौठो प्रभावमा परे ।

१७. सबैजनाले अनुरोध गरेको दिव्य अंकले

मानव दिमागले कल्पना गर्नसक्ने एकदम उच्च
नैतिकताहरु समावेश गरेको छ; अनौठो जीवन

प्रणाली, जुन सुनको नियमबाट आयो, त्यसले यी

नैतिकताहरुलाई विकृत बनायो; परिक्षणको संसारले
आफ्नै परिक्षण सुरु गर्यो, प्रकाशको एक विकृत
अंकद्वारा; यो सानो पुरस्कारको साथमा सुरु भयो;
अझ थप सानो बन्दै, पलपलमा; यो लेखिनुको

कारण यस्तो थियो: शैतानले मात्र विभाजन गर्छ

र त्यसले आफैलाई विभाजन गर्छ; यो प्राय उसको
लागि हो जसले आफूभित्रको विभाजनले आफुलाई
प्रभाव पार्न दिएन, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश
गर्न; उसको लागि होइन जसले उक्त अनौठो

अनुभूतिलाई कुनैपनि मानसिक प्रतिरोध देखाई
विरोध गरेन ।

१८. जसले प्रभुको प्रतिमाको प्रकाशलाई
14

यशुविरोधी भने, तिनीहरुले पुन स्वर्गको राज्यमा
प्रवेश गर्नेछैनन्; किनकि उनीहरु आफ्नो

परिक्षणमा असफल भए, जुन स्वर्गको राज्यमा

अनुरोध गरिएको थियो; उनीहरुको लागि परिक्षण,
नकार्नु नहुने थियो; सबैजनाले आफुलाई थाहा

नभएको कुरा नकारे; निर्णय भएको कुरा थाहा

नपाइकन गरिएको हतारको निर्णयले, संधै रुने र

दाह्रा किट्ने गराउछ, तिनीहरुलाई जसले हतारको

निर्णय गर्छन; यो प्राय उनीहरुको लागि हो जसले
एक अनुसन्धान गरिएको विषयमा निर्णय गरे,

स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु; उनीहरुको लागि
होइन जसले हतारको निर्णय गरे ।

१९. तिनीहरु सबै जसले अरुको राष्ट्रियता हनन

गर्ने अनौठो दुराचार गरे, उनिहरुबाट उनीहरुको पुन
स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने अधिकार खोसिने
छ; सबैजनाले प्रभुको अनुरोध गरेको देशले, सबै

ग्रह समावेश गरेको छ; ग्रहका पदार्थहरुले प्रभुको
पुत्रसामु उजुरी गर्नेछन, कि थुप्रै मानव जातिले,
आफुलाई केहि समान रहेको भन्ने ठानेनन; के

समान हो भन्ने कुरा सबैद्वारा स्वर्गको राज्यमा
अनुरोध गरिएको थियो; कसैले पनि असमानता

र अरुबाट हनन गर्ने अनुरोध गरेनन; यो प्राय
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उनीहरुको लागि हो, जसले जीवन परिक्षणहरुमा

सम्पूर्ण ग्रह आफ्नो देश रहेको माने, स्वर्गको
राज्यमा प्रवेश गर्नु; उनीहरुको लागि होइन

जसले आफुलाई मात्र यसको हिस्सा भएको माने;
पछिल्लोहरुले प्रकाशको असिमित अंक गुमाए,
जसलाई ग्रहको पदार्थ अंक भनिन्छ; जसको
असिमित संख्याले, तिनीहरुलाई पुन स्वर्गको
राज्यमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनसक्थ्यो;

परिक्षणको संसारमा यस्तो लेखिएको थियो, कि
शैतानले मात्र विभाजन गर्छ र उसले आफैलाई
विभाजन गर्छ ।

२०. उद्वरण चिन्हको मनोविज्ञान, अस्तित्व

राख्ने सबैकुराको विश्वासशिलतामा एक अनौठो

मनोविज्ञान हो; सबै संकाको सर्जक जतिसक्दो

सुक्ष्म भएपनि, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्दैन;
उनीहरुले पनि प्रवेश गर्दैनन् जसले आफ्नो

अभिव्यक्तिमा उद्वरण चिन्ह प्रयोग गरे, जीवनको
परिक्षणमा, एकजनाले पनि पुन स्वर्गको राज्यमा
प्रवेश गर्दैनन्; जसले परिक्षणको संसारमा

पिताको समाचार फैलाउँदा उद्वारण चिन्ह प्रयोग
गरे, उनीहरु पनि प्रवेश गर्दैनन्; यो प्राय

उनीहरुको लागि हो जसले असिमित र अज्ञातलाई
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ध्यान दिए, केहि प्राकृतिक जस्तो गरि, स्वर्गको

राज्यमा प्रवेश गर्न; उनीहरुको लागि होइन जसले
संकाको आक्षेप राखे ।

२१. प्रभुको प्रतिमाको सुचीहरुका प्रकाशको

स्वागत, संसारका कहलिएका रिपोर्टरहरुको भूमिका,
न्युन सुक्ष्म संकाबिना हुनुपर्छ; प्रभुको रहेको
कुरालाई मानवजातीबाट आएको भनि हेर्नुले,

प्रभुको तर्फबाट एक निर्णयलाई स्थान दिन्छ;
आफुलाई चेतना नभएकोमा पक्रिनु बाट रोक्ने
रहेको जीवनको परिक्षण, एक नयाँ प्रकाशको

आगमनद्वारा; संसारमा आएका प्रत्येक प्रकाश
अनुरोध गर्ने मानव आत्मा आफै भएकाले; यो

प्राय ति रिपिर्टरहरुको लागि हो जसले प्रकाशलाई
ठुलो समाचारको रुपमा प्राप्त गरे, सबै समयमा

स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नु; पिताद्वारा दिईएको
केहिकुरा सानो बनाउनुले, उनीहरुले पितालाई सानो
बनाए; कसैले पनि आफुले स्वर्गको राज्यमा

अनुरोध गरेको कुरा ध्यान दिएनन्, केहि अद्वितीय
ठानेर; तिनीहरुले यसलाई सामान्य समाचार ठाने,

जुन संसारमा आफै आयो भनेर; तिनीहरुले निर्णय
पनि केहि सामान्यरुपमा पाउनेछन ।
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२२. जीवनको परिक्षणमा, थुप्रै हिंसा तथा थुप्रै
प्रकारका दुर्व्यवहार भएका थिए; ति सबै सौर्य
टिभीमा हेरिने छन्, जसलाई जीवनको किताब

पनि भनिन्छ; कुनैपनि कुरा पूर्णरुपमा आफ्नो
निर्णयबाट टाढा रहँदैन; सबैद्वारा महासंग्राम

अनुरोध गरिएको थियो; दिव्य निर्णय पलपलको

हुनेछ; विचारहरु जे भएपनि, एक पलको अन्तरालमा
भएका विचारहरु, सबैले एकै निर्णय पाउनेछन; यो
बाह्र वर्षको उमेरदेखि सुरु हुन्छ; बालबालिकाको
निर्णय हुँदैन; उनीहरु सौभाग्यशाली छन् ।

२३. प्रत्येक अनौठोपनले पर्खिन्छ कि दिव्य

पिता यहोवाका दुत खटिएका छन्, पलपलको लागि

तिरिन्छन्; किनकि कसैले पनि संका गर्ने अनुरोध
गरेनन, दिव्य पिताले पठाउने कुराको बारेमा,

समयको अन्तरलसंगै टाढाको ग्रहमा, जीवनको
परिक्षणहरुमा; जसले पिताको कुरासँग तुरुन्तै
व्यवहार गरे, उनीहरुले छिट्टोपनाको असिमित

अंक पाए; जसले प्रभुको कुरालाई कुराए, उनीहरुले
आफैलाई विभाजन गरे ।

२४. जीवनको परिक्षणहरुमा, धेरैले विभिन्न

तरिकामा सत्यको खोजि गरे; छल गरेर खोजिएको
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सत्य, स्वर्गको राज्यको होइन; किनकि प्रभुको

राज्यमा केहिकुरा पनि छल गरेर हुँदैन; ठुलो खोज

कामद्वारा गरिएको हो; कामले सबैकुराको सर्जकको
विशाल आराधनाको प्रतिनिधित्व गर्छ; त्यहाँ

त्यस्तै केहिपनि छैन; आफ्नै नक्कल गरेर काम
गर्ने सबैजनाको लागि, प्रभुको दिव्य आदर्श;

ब्रम्हाण्डमा पहिलो स्थानको कार्यकर्ता पिता

हुन्; वहाँको दिव्य कामले सबै स्वर्गीय शरीरहरुमा
अस्तित्व र सद्भावना राख्ने समावेश गर्छ;

जसले प्रभुको नक्कल गर्छन, उनीहरुले प्रभुको

रहेको कुराको नक्कलको अंक पाउँछ; र जसरी यो
सिकाइएको थियो कि प्रभु असिमित हुनुहुन्छ,
उक्त अंकको कुनै सिमा हुँदैन ।

२५. जीवनको परिक्षणहरुमा थुप्रै खोजि भएको

थियो, कसैले फरक छुट्टयाउन सक्षम हुनुपर्थ्यो,
के कुरा संसारको थियो र के कुरा संसारभन्दा पर

थियो भनेर; के संसारको हो त्यो अल्पकालीन हुन्छ
र चिहानसम्म मात्र रहन्छ; जे संसारभन्दा परको
हो, संसारभरि अविरल रहन्छ; सबै मानव सोचाई,
कसैले जीवन परिक्षणमा कसरी सोच्यो भन्ने

बमोजिम, उसको भविस्यको खगोलीय अवस्था

त्यस्तै हुन्छ; जसले असिमिततामा विश्वाश गरे,
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असिमित हुनेछन्; प्रत्येकले आफ्नै स्वर्ग बनाए,
आफुले सोचे बमोजिम; जसले केहिपनि सोचेनन्,

उनीहरु खाली हुनेछन; यो प्राय उनीहरुको लागि हो
जसले राज्यमा विश्वाश गरे, स्वर्गको राज्यमा

प्रवेश गर्नु; उनीहरुको लागि होइन जसले विश्वाश
गरेनन ।
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जे प्रभुको हो त्यो विश्वव्यापी छ । प्रभुको रहेका
सबैकुरा कसैको लागि पनि वन्चित छैन ।

यो पुस्ताको लागी इश्वरको बौद्धिक न्याय

के आउन छ.-

के आउन छ, प्रत्येक एक माथी भर पर्छ, यो
लेखिएको हुनाले, तिनीहरुको कामहरुद्वारा हरेक एक
मुल्यांकित हुनेछन; बाह्र बर्षको उमेर पश्चातका
धारणाद्वारा धारणाको समावेश इश्वरको इश्वरीय
न्यायमा हुन्छ; बालबच्चाहरु मात्र एक त्यस्ता
हुन् जो इश्वरीय न्यायको सामना गर्दैनन्;
परिक्षण जीवनको कथित वयस्क अवस्थामा
इश्वरको इश्वरीय न्यायमा चासो रहन्छ; भित्र के
सोचिएको थियो भने अस्तित्वको लागी एक सेकेन्ड
बराबर हुनेछ; जुन, त्यस अनुसार यो सोचिएको
थियो, यो एउटा उज्यालो हुनसक्छ अस्तितत्व
प्राप्त हुन्छ वा उज्यालो अस्तितत्व हराउछ;
त्यसकारणले, बस्तुहरुको लागी ती इश्वरका
हुन् - सीमा बिहिन छन; एउटा सुक्ष्म दिमागी
प्रयासकालागी अनन्तले पूरै अस्तित्वहरु प्रस्ताब
गर्छ.-

अल्फा र ओमेगा
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कति लामो प्रतिक्षा पछि प्रकट शुरु भएको
थियो?

- अल्फा र ओमेगा: हेर्नुस, म अरु जस्तै थिए;
म अरुजस्तै रहदै आएको छु; यहाँ मात्र के हो
भने म आदेशहरु पुरा गर्छु;

पिताले मलाई एक पटक भन्नुभयो, उहाँले
मलाई एउटा नोटप्याडमा लेख्न सक्ने

बनाउनुभयो जुन म अहिले पनि गरिरहेको छु;
उहाँले मलाइ एउटा सन्देश दिनुभएको थियो;
उहाँले मलाई लेख्ने बनाउनुभयो;

म सम्झन्छु; सामाग्रीले भन्छ: छोरा रोज,

तिमि ईश्वरलाइ सेवा गर्न चाहन्छौ वा तिम्रो
सामाजिक जीवनको निरन्तरता?

यो एउटा विकल्प हो, किनभने तिमीले जीवनमा
स्वतन्त्र इच्छा मागेका थियौ, अरुहरु जस्तै;
उहाँले मलाइ सोच्नको लागी तीन मिनेट
दिनुभयो; यो मान्न पर्छ कि ... उहाँले

छान्नको लागी मलाइ विकल्प दिनुभएको
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थियो; त्यसपछि मैले उहाँलाई राखे... म

उहाँलाई संवेदनको दृस्टीले उत्तर दिन गइ

रहेको थिए- होइन छोरा, लिखित, जसरि यो
लिखित तिमीले अनुरोध गरेका थियौ;

इश्वरलाई हरेक अनुभूति अनुरोध गरिएको छ,
त्यसपछि मैले उहाँलाई भने: पिता जेहोवः, म
हजुरलाई अनुशरण गर्छु, किनभने मानिसमा

अनन्त छैन, म कोहि एकलाई अनुशरण गर्न
चाहान्छु जो अनन्त छ |

- भाई: तर सानो, के तिमि त्यो समयमा सानो
थियौ ?

-लेखक : हो, म सानो थिए

-भाइ: सात बर्षको, र तिमि पहिल्यै छुट्याउन
सक्थ्यौ?

-लेखक : हो, हो; त्यसपछि, म अहिलेसम्म

त्यो नोटकपि राखेको छु र त्यो पाना, बर्षौको
कारणले पहेलो भएको छ; पहेंलो, मैले यसलाई
सुटकेसमा राख्नु पर्थ्यो, यो यहि कतै छ;

त्यसपछि पिताले मलाई भन्नुभयो: हो छोरा,
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मलाइ यो थाहा थियो, तर तिमीले परिक्षा

उत्तीर्ण गर्नु पर्छ; यद्दपी अनन्तलाई यो

थाहा छ; तिमीले परिक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्छ;
यदि तिमीले यो उत्तीर्ण गरेनौ भने तिमीले
कुनै अनुभव प्राप्त गर्दैनौ

-बहिनि: तर के उहाँले त्यस्तै तरिकाले

आश्चर्यद्वारा भेट्नु भयो; अझ भनौ... जस्तो
तरिकाले कि, उहाँले तिमीलाई अप्रत्यासित
रुपमा?

-लेखक : हो, म यो तिमीलाई भन्न गईरहेको
थिए, इश्वरलाई हरेक कल्पनाशील बस्तु

अनुरोध गरिएको थियो, जसरि कुनै अरु एकले
आविष्कार गर्न अनुरोध गर्छ, मैले प्रकट

हुन अनुरोध गरे, यसको कानुनमा हरेक एक
ईश्वरसंग अनुरोध गरिएको छ |
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- बिज्ञान - नैतिक - दर्शन

- ग्यलेक्टिक दर्शन - इश्वरीय न्याय
सबै पृथ्वीले लर्डको आनन्दको लागी प्राथना
गर |

भजन १००
ब्रह्माण्डको सृजनाकारको लागी सबैसंग

सिधा संचार हुनेछ; दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्रको
माध्यमबाट

मानब अनुवादको परियोजनामा स्वागत छ;

हामीले दिव्यदृष्टि सन्देशको अनुबाद प्रस्तुत
गर्दछौ, यसको अल्फा चरणमा वा शुरुमा |

यो सन्देश स्पानिश भाषामा लेखिएको थियो |

ग्रहका समुदायले यी अनुवादहरू योग्य बनाउनु
पर्छ | यो तरिकामा राम्रो अनुवाद सहितको
प्रस्ताबहरुका लागी |
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एक क्लिकले तपाईले किताब डाउनलोड गर्न
सक्छौ |

आकासिय बिज्ञान दिव्यदृष्टि धर्मशास्त्र हो;
र यसको संकेत इश्वरको दुत हो |

अल्फा र ओमेगा, बिशाल दिव्यदृष्टि

धर्मशास्त्रको लेखक हो | उनले ४००० रोलहरु
चिली र पेरुमा १९७८ को समयसम्म लेखेका
थिए |

रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो

इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |
यो आकासीय बिज्ञानले सबै चिजहरुको

उत्पत्तिको वर्णन गर्दछ र के आउन छ
घोषणा गर्दछ |

शताब्दीऔंको लागी प्रकटले प्रतिक्षा गरेको
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थियो |
प्रकट पृथ्वी भरि छरिन सक्ने छ;

र

संसारका सबै भाषाहरूमा अनुवाद हुनसक्छ;
र कुनै त्यस्तो

दोभासे हुनेछैन जो यसमा

भाग नलिएको होस्; किन भने हरेक अक्षर

अनुवादित हुनेछन; उज्यालोको अंकित हो जुन
बिजयी भएका छन् |

यहाँ मोहरको प्रकट छ; र यसको मतलब यो
हो कि पिताद्वारा एउटा मात्र पठाइएको हो,

तिमीले ईश्वरको दुतको रोलहरु लेख्न सक्छौ |
इश्वरको दुतको सबै प्रकट गत्तामा र पातलो
कागजको रोलमा हुनेछ; त्यो धर्मशास्त्र
पुरा हुन सक्नेछ, संसारलाई दिइएको;

धर्मशास्त्रको एउटा दृस्टीमा रोलहरु रहेका

छन्; र तिनीहरुको ज्ञानको कुनै अन्त्य छैन |
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रोल र दुतको रुपमा प्रकटको किताबमा यो

इश्वरीय भविष्यबाणी गरिएको छ (भाग ५) |
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आकाशीय बिज्ञान

कृपया जानुहोस https://www.alfayomega.com/ne/
र पढ्नुहोस के आउन छ र आकासिय बिज्ञान |

पुस्तक र थुमा
(प्रकाश 5)
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