
Qengji hyjnor i Perëndisë; Filozofinë e tij hyjnore; Qengji hyjnore prej argjendi; 

Qengji MADE Përulësia; Triumf NEW e qengjit hyjnor i Perëndisë në fuqinë dhe 

krenarinë HUMANA.- 

Po djali; Ne vazhdojmë me filozofi hyjnore mësuar urdhërimet e mia hyjnore; në 

qoftë se i gjithë njerëzimi kishte udhëzuar ata, unë ju siguroj biri im, se 

njerëzimi, nuk do të duhet një gjykim hyjnore; Urdhërimet hyjnore janë dhënë 

për botën në mënyrë që nëpërmjet tyre, të bëjnë çdo shpirt, testin e jetës; pasi 

që ka pasur një moment që çdo shpirt, e di gjithë jetën në botën e mishit; por ata 

e dinin se herët a vonë të provojë një filozofi të caktuar; jo vetëm filozofi e 

njeriut; për planetet e testimit janë të pafundme; Ata kurrë nuk kanë kufi; as nuk 

kanë pasur kurrë; Qengji i Perëndisë, Perëndia është urdhërimi hyjnor i 

dashurisë dhe përulësi, për çdo krijesë të menduarit; e të gjitha kafshëve të 

njohur keq, vetëm mish qengji hyjnore, është i vetmi pafajësinë; sepse ajo është 

e palidhur me ndonjë akt të forcës; Ndjeshmëria e saj, ka fituar atij një përparësi 

hyjnore në vullnetin e lirë të hyjnore Ati Zotit; Përulësia është në Qengjin e 

Perëndisë; pa përulje, askush nuk hyn në mbretërinë e qiejve; është shkruar, ajo 

është më e lehtë që një deve nëpër vrimën e një gjilpëre, se sa për një shkelësi 

të ligjit tim hyjnor në mbretërinë e qieve; çdo shpirti njerëzor foli me Qengjin 

hyjnor, para se të vijnë në provë e jetës; të gjithë shpirtrat njerëzore, vlerësoi atë 

në mbretërinë e qiejve; të gjithë luajtur në vendbanimin qiellor; sepse, çdo 

fëmijë nuk është e natyrshme; të gjithë janë bij të një Ati; pavarësisht nga forma 

e tij fizike, ose filozofisë; në mbretërinë e qiejve, të gjithë janë të telepatik; Të 

gjithë kanë arritur lavdi të përjetshme; e cila kushton para djersitje pafund; në 

planetet e pafund; ashtu siç është shkruar, që çdo shpirt Duhet të lindni përsëri, 

për të arritur mbretërinë e Perëndisë; kjo do të thotë se çdo frymë, ka një 

pelegrinazh në univers material; kalon përmes planetëve të pafundme; filozofi e 

testimit të pafundme; dhe të gjithë ata, janë një nga format hyjnore, duke Qengji 

hyjnore të Perëndisë; të gjitha format, posedon pafajësinë hyjnore dielli; ata të 

gjithë kanë të njëjtin parim; askush nuk është i lindur i madh në mbretërinë e 

qiejve; sepse askush nuk ka të përjetësinë totale; nëse jo Atin; të gjithë pa 

përjashtim, ata janë në vartësi hyjnore të dashurisë së Perëndisë Atë; dhe kjo 

dashuri hyjnore, është e gjallë dhe i shtrirë; Progresi i ati, dhe progresi fëmijët; 

mbajtur në përjetësi, hierarkitë e tij hyjnore espirituales.- 

 

 

Po djali; Unë e di që ju nuk do të ndalet duke menduar në lidhje me bizhuteri 

argjendar Ondania vëllait; Unë e di se të gjithëve përçmoj; sepse ai guxoi të 

shesë pesëqind kurora, Qengji i Perëndisë; Ajo do të mbahet mend për të gjitha 

brezat, si Juda moderne; si ai, atje në botën tuaj, miliona ambicioz; trepidan nuk 

shesin në përjetësi e vet; Kështu që unë do të ju tregoj djalin, ky demon i 

lakmisë komerciale, qaj lot gjakut; të kërkojë të njëjtën Qengji i Perëndisë, ai 



është ringjallur në mish të ri; pyeti se si do të kërkohet miliona, përsëri për të 

qenë një fëmijë; por ju merrni asgjë; ose të drejtën për të përdorur në jetën, e 

hyjnore mish qengji Silver; simbol i pastërtisë dhe pastërtinë e ndërgjegjes së 

secilit; Ne i dhamë atij kohë të mjaftueshme për ta rishqyrtojë; Kjo është një nga 

miliona të cilët mallkojnë arin; do të mallkoj zakonet e tyre; Ka mallkuar prindërit 

e tij; dhe zili përulur nga zemra; ata që kanë qenë të respektueshëm e fjalës 

hyjnore; diçka si, e bëri këtë frymë, në një botë tjetër; Ai jetoi ngacmuar në një 

filozofi, e cila zgjati sa kohë një jetë kalimtare e mishit; Ajo ishte ushqyer me një 

filozofi që nuk ofrojnë as përjetësinë apo hyrja në mbretërinë e qieve; kështu ajo 

do të jetë me të ashtuquajturën botë të pasur; Ata mallkojnë atin dhe nënën; 

mes mbajnë zi dhe kërcëllim dhëmbësh; Arsyeja është shumë e thjeshtë; në 

drejtësinë hyjnore, ndërsa shumica mirëqenien gëzuar shpirtin më të rënda 

njerëzore është drejtësia; Ai u mësoi nga fjala hyjnore, që të gjithë janë të 

barabartë para Zotit; prandaj, qeveria e Tokës, duhet të jetë e barabartë për të 

gjithë; Në qoftë se kjo nuk ka ndodhur, kjo ishte për shkak se një grup i 

demonëve që qeverisin pa se kjo ishte biznes i mirë; këto demonët, duke mos 

marrë parasysh urdhërimet e mia hyjnore, bota e di nga kapitalistëve; ata janë 

krijuesit e njohjes të së mirës; këto mallkuar, atje pasurve dhe të varfërve në 

botë; nga këto demonët, bota tokësor është gjykuar hyjnore; ata janë për të 

fajësuar, të mbajë zi dhe kërcëllim dhëmbësh, miliona fëmijëve të mi të varfër; 

Për më tepër, nuk ka demon, hyjnor kundërvajtësi im ligj do të shpëtojë; të cilën 

ai shkon rreth vjen rreth; sy për sy, dhëmb për dhëmb; është ligji i botëve të 

mishit; botëve të papërsosur; botëve mikroskopike; e vetmja shpresë e majta në 

këto mallkim, është pendimi; Pra, nëse pendimi nuk exsistiría, këto demonët 

shkoni çmendur; Ati hyjnor, Ai krijoi engjëjt; dhe krenaria që burojnë nga 

vullneti shpirtëror të lirë, bën ferr; I harroj kush, humbi në errësirë; Ajo u shkrua 

se hyjnore Ati Zoti është dritë e përjetshme; dhe aq më shumë ai pësoi një 

krijesë, më e madhe është mbretëria e qiejve; prandaj, të zgjedhurit janë vetë të 

zgjedhur; për veprat e tyre, ata janë të parët; ajo është shkruar, ajo është më e 

lehtë që një deve nëpër vrimën e një gjilpëre, se sa për një përdhunues në 

mbretërinë e qieve; Kjo ka shumë kuptime; Ai shpjegon se si të plotë është 

drejtësia hyjnore; Ata e quajtën tregon kafshëve që janë i madh në mbretërinë e 

qiejve; si për Krijuesin, nuk exsisted kafshët hyjnore në banesat e tyre; exsisted 

vetëm fëmijët; kanë formën fizike që kanë; Koncepti i kafshëve është një dëshmi 

e jetës hyjnore, për këto frymërat; ata kërkuan që të quhet kafshët; dhe ata 

kërkuan të dinë filozofinë e njëjtë; të tilla si shpirtrat e caktuara, ata kërkuan që 

të jenë të majmunët e njeriut; dhe ata kërkuan që të testohen në këtë filozofi, Ajo 

është shkruar, që çdo shpirt është testuar në jetë; jo vetëm që quhet njerëzore; 

por të gjitha qeniet e gjalla; sepse askush nuk është më pak e para hyjnore Ati 

Zotit; Drejtësia hyjnore është aq i madh, që rëndësia e të qenit një qenie 

njerëzore, është humbur në pafund; edhe më shumë; jeta e njeriut është 

konsideruar me një indiferencë tronditëse; me të njëjtën indiferencë, ajo është 

mësuar me njerëzit; edhe më shumë; jeta e njeriut, është pothuajse i panjohur 

në mbretërinë e qiejve; Ne vetëm dimë se në këto polvitos, humbur në hapësirë; 



shumë planete thirrje, nuk jetojnë jetën; dhe ata e dinë se në çdo moment të 

caktuar, nuk do të ketë gjurmë të asaj që ishte një botë; Ai shkroi këtë: do të 

Tokës; më shumë fjalët e mia nuk do të kalojnë hyjnore; prandaj fjalët hyjnore: U 

bëftë drita, dhe drita u bë; është ende prodhimin e botëve dhe suns; në një 

shumë të tillë si mendje mund ta imagjinoni; vizatim hyjnore telepatik, mëson se 

Qengji hyjnor i Perëndisë, është me origjinë diellore; Ajo ka vet filozofinë e saj të 

jetesës; Ajo ka vet shtrirë Trininë e saj të Shenjtë; para planetit Tokë, dalin në 

jetë, dhe Qengji hyjnor i Perëndisë, u lind përsëri në planetë të tjerë; Mbretërimi i 

Tij hyjnore është dhe do të, nuk ka limit; Të jetosh Trinity Bekuar, shumohen 

dhe zgjerohet në fëmijët e tyre të menduarit, trashëgimia hyjnore; të gjithë kanë 

një pjesë të energjisë elektrike në trupin tuaj; se energjia elektrike korrespondon 

në shtrirjen e saj evolucionar, një pjesë mikroskopike e shtrirë Trinisë së 

Shenjtë; sóis thembra mikroskopike; por në mënyrë mikroskopike, ende nuk ju 

shkëlqejë; ende predominon në ju, mishi; me pasionet e saj mjek; të shkëlqejë, 

ju duhet të lindni përsëri; shpirti ka për të shkuar përmes organeve të 

njëpasnjëshme të mishit; arritur në një moment të caktuar, që shkëlqimi 

shpirtëror, tejkalon prekshmëri të mishit; kjo është arsyeja pse, që është 

shkruar, është mishi është i dobët; Kjo do të thotë që njohuritë, bëhet e 

ndritshme si dielli; duke e bërë mish është anuluar; dhe kjo do të thotë se të 

gjitha njohuritë është transformuar në trupin Bright fizik; ky proces hyjnor i kanë 

përmbushur të gjitha suns e universit; Ata ishin ato pak, pasi ajo është një 

krijesë e mishit, që të jetë i madh në mbretërinë e qiejve; Ata ishin krijesa të 

mishit në botëve të mëdha që nuk janë më; Suns si një e tërë, përbëjnë njohuritë 

universale hyjnore; quajtur Trinia e Shenjtë; kështu, si hyjnore Moisiu shkëlqeu 

në lavdi; fytyra e tij rrezatonte lëngun diellor; fytyra e tij ishte një diell hyjnor; me 

ndryshim, atë shkëlqim, duke lënë një fuqi hyjnore magnetike; e cila është e 

kontrolluar nga mendjen e tij; ky pushtet hyjnore, ka qenë një nga mrekullitë më 

të mëdha, i cili ka poseduar një mendje; ky pushtet mendore, Moisiu u hap 

ujërat; Ai u kthye lumin në gjak; Unë kam bërë shumë shenja hyjnore, fuqia e 

pafund, hyjnore Ati Zotit; anijet argjendi, kanë shumë të bëjnë me këto fuqitë 

hyjnore; ata gjithashtu kanë misione të larta; në ligjet e veta; si profeti ka çdo 

mish; çdokush mund të bëhet një profet, përveç nëse ai mban pushtetin e veta 

shpirtërore; prej tyre përdor Atin hyjnore të përjetshme, për të çuar përpara 

botëve; hyjnore do të thotë se ajo është e barabartë në të gjitha kohët; Ju nuk 

duhet të harrojmë, se çdo shpirti kur ajo lë Toka, kalon botën qiellor; atje shkon 

një tjetër kohë; Ora nuk është material i Tokës; është koha qiellor; në të cilin një 

shekull tokësor korrespondon me një trupave qiellorë e dytë; për këtë arsye, çdo 

herë që elapses në Tokë, është vetëm një moment në mbretërinë e qiejve; Ky 

shembull vlen kur çdo shpirti njerëzor ka jetuar sipas urdhrit hyjnor; i cili thotë: 

Ju do të adhuroni Zotin tuaj, mbi të gjitha gjërat; mbi të gjitha pasuritë; mbi 

veten tuaj; kjo do të thotë se në bazë të mandatit tim hyjnor, nuk i biri tokësore 

mund të hyjë në mbretërinë e qiejve; pasi që të gjithë e kanë përdorur paratë; kjo 

filozofi, unë u paralajmëruar botën; për shumë shekuj: nuk do të hani nga pema 

e dijes së materialit të mirë; sepse ajo është e përkohshme; nútrete atë që 



shpenzimet; kushton përpjekjet dhe merita është fituar; ju i keni fituar bukën 

tënde me djersën e ballit; e cila është e barabartë me një jetë të punës së 

ndershme; Hyjnore Ati Zot, ai tha: shfrytëzuar vëllanë tuaj; Ai tha: të marrë të 

pasur; nuk e thonë, krijon pasurve dhe të varfërve; Sigurisht jo; atë që ai thoshte 

Atin hyjnore është gobiérnate, sipas ndërgjegjes tuaj; të gjithë të përulur, të jetë 

i pari; njoftim tjetër thotë se është më e lehtë në vrimën e një gjilpëre në mes të 

një deve; një i pasur në mbretërinë e qiejve; një tjetër paralajmërim: të kujdeset 

që e majta, e immoralities të së drejtës; e majta është populli; Ai është Biri i 

njeriut; puna e fëmijëve; dhe e drejta janë të korruptuar; që ata besojnë se 

paratë, do të blejë ringjalljen e trupit; Mashtruar! këmbëngulja në diçka të 

shpikur nga mendja e njeriut, është krenaria shpirtërore kur kjo shpikje e njeriut, 

injoron urdhrin suprem; Kjo ka ndodhur në botët e tjera; në një masë të tillë, që 

këto botëve janë fshirë nga hapësira; Kjo është arsyeja pse ajo është shkruar në 

mënyrë hyjnore shumë thirrje të përpiqen filozofinë e njeriut; pak janë të 

zgjedhur, i cili do të hyjë në mbretërinë e qiejve; trashëgimia hyjnore çon çdo 

frymë, për të bërë një urtësi Bright diell; askush nuk është më pak në këtë ligj 

hyjnor; Mbretëria e qiejve, është lavdia kurorëzuese, ata mund të thith një krijesë 

mikroskopike; ajo doli; më shumë që të kthehen në të, duhet të kthehet i pastër; 

nuk duhet të sjellin ndikime të talentuar; siç është pasuria; që mëson ju duhet të 

marrë përsipër, diçka që zgjat vetëm një Chimera në Tokë; një monedhë, fryma 

çon, kur ai të kthehet në vendin që ai u largua një çast; Ndryshe; Ju duhet të 

jepni një llogari të kohës së kaluar në tokë; dytë për sekondë; nga lindja në 

jetën, deri sa unë u thirra në qiell; madhështia, ajo kurrë nuk përfaqëson pasuri; 

gjithë pasuria është tretur kohë për frymë; të gjitha mallkimet; kur ata kanë 

humbur jetën e tyre; për pasuri, mbyll dyert e qiellit; Ajo është shkruar: ju nuk 

mund t'u shërbejë dy zotërinjve; shërbyer ose pasuri, ose është në shërbim të 

Zotit; Nëse krijesë përdorur pasurinë; duke e ditur se çfarë të presin, se krijesë 

tashmë ka marrë shpërblimin e tyre; Për më tepër nuk hyjnore; Ju nuk mund të 

hyjë në lavdinë hyjnore; U ngrit në Tokë, dhe u tkurr në mbretërinë e qiejve; 

Filozofia hyjnore e Qengjit hyjnor i Perëndisë, është e pafund aleancat 

kerubinëve pafund; që çdo molekulë është i përbërë nga mishit dhe e frymës; 

Qengji hyjnor i Perëndisë, është vetëm filozofi që do të jetë në Tokë; është e 

vetmja shkaku, pse shpirtrat pafund, ka kërkuar dëshmi të jetës njerëzore; Ajo 

është produkt i një jete modelit që i ka takuar urdhërimet hyjnore; pa shkeljes, 

ose një pjesë e saj mikroskopik; Kjo është filozofia e një fëmije; filozofia e një 

fëmije është si të afërta me filozofinë engjëllore; ata janë më të pastër në zemër; 

Ata nuk janë kryer, ose të korruptuar, në zakonet e tyre; Ata janë të vetmit në të 

cilën njohja e mirë, nuk e ka prishur; të gjitha filozofitë e tjera, të krijuara nga 

mendja e njeriut, zhduken; Ata nuk hyjnë në botën e re; si gjithmonë, djalli ka 

hyrë në mbretërinë e qieve; shpirt-fëmijë, ata e dinë se në mbretërinë e qiejve; 

udhëzon të mëdha shpirtërore, ata janë mësuar; nga eons më parë; Turma të 

paparë, duke shikuar në frikë, ekranet kolosale televizive diellore; Ata e shohin 

në to televiziv universale; i cili nuk ka fillim; dhe nuk ka fund; botëve ka pasur 

dhe do të shihen; botëve të çuditshme janë; botëve luftës galaktike; shikoni me 



fjalë të tjera, të gjitha idetë e çdo krijese është i lindur, në të menduarit zgjerimin 

e universit; ide, që me kalimin e kohra të lashta, janë bërë botëve kolosale; atje, 

Shpirti-fëmijë, dëshmitarë të lindjes, zhvillimit dhe agoninë e botëve; shikoni të 

gjithë procesin hyjnore të një ideje mikroskopike është e mishëruar në një 

planet; Vështrim Tokës histori të mrekullueshme; shumë herë, transmetohen 

nga bota në botë; ka lind më shumë se çdo gjeniut frymëzues; duke mbajtur 

parasysh, një ide të paqartë të Perëndisë parë në mbretërinë e qiejve; doktrinat 

ardhmen lindin; doganore që transformuar planetet; të cilat bartin profetët 

dhënë botës; ka parëlinduri fëmijët janë frymëzuar dhe të studiojnë, planet 

hyjnore; të gjithë do një mision në planete shumë të largëta; kategoritë e të 

gjitha galaktike; e formave të pafundme të jetës; në mesin e tyre janë botët e 

mishit; ajo i takon planetit Tokë mikroskopike; pluhurat njohur si planetet; Ishte 

këtu se i Parëlinduri hyjnore diellore, Krishti i kërkoi përjetshme Ati Zot, të vijnë 

në Tokë për të mësuar një ligj të ri të dashurisë; mësim doktrinën hyjnore të 

Qengjit hyjnore të Perëndisë; Ai nuk erdhi për të mësuar përdorimin e forcës; 

për forcën, ai e kishte përmbushur tashmë mandatin e vet; Ajo tashmë ishte 

testuar në planet; Ai kishte shërbyer evoluimin e saj, krijesë njerëzore; Krishti 

solli në botë një mënyrë të re të jetesës; ata nuk e pëlqen mbretërit e kohës 

brutale mallkuar, kur ai erdhi në Tokë; këto demonët, kurvarë të vjetra, pa vënë 

në rrezik privilegjet e tyre të mallkuar; kjo është arsyeja pse intriguar dhe vranë, 

i Parëlinduri diellore; ka ndodhur, ajo ende ndodh në Tokë; pasur moderne janë 

të njëjta frymë, parimi i Tokës; këto demonët e ambicies, ata edhe vrasin; siç po 

ndodh në vendin tuaj; Ata nuk e dinë këto mallkim, që në të njëjtën dele, është 

drejtësia hyjnore; vajtojnë dhe kërcëllim dhëmbësh, ata presin; e ditur nga 

udhëzimet morale, të cilat janë të përulur e parë para hyjnore Ati Zotit; Ata duhet 

të jetë i pari për të sunduar botën; pasi që ata janë të parët në Mbretërinë e 
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ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, 

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, 

COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA 

LIBREMENTE   
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