Allahın İlahi LAMB; Onun ilahi FƏLSƏFƏ; SILVER İlahi LAMB; LAMB MADE
TƏVAZÖKARLIQ; Strength və Pride Allahın ilahi LAMB YENİ TRIUMPH HUMANA.Son Bəli Ilahi fəlsəfə mənim ilahi əmri tədris ilə davam; bütün bəşəriyyət onların doğru
yola yönəltsəydi, mən sizə oğlum ki, insanlıq, ilahi hökm lazım deyil təmin etmək; Hər
ruh, həyat test etmək onların vasitəsilə ki, İlahi Əmr dünyaya verildi; hər ruh, əti
aləmlərin bütün həyat bilmək bir an var idi-ci ildən, lakin onlar gec-tez bir xüsusi
fəlsəfə sübut bilirdi ki; yalnız insan fəlsəfəsi; test planetlərin onlar sonsuzdur; Onlar
heç vaxt limit var; nə də onlar var; Allahın Lamb, Allah hər düşüncə məxluq üçün sevgi
və itaətini ilahi əmr edir; pis, yalnız ilahi Lamb bütün məlum heyvanların yalnız
təqsirsizlik edir; Bu güc hər hansı bir akt olmayan, çünki; Həssaslıq, ona ilahi Ata
Rəbbin azad iradəsi bir ilahi üstün qazanmışdır; təvazökarlıq Allahın Lamb edir;
təvazökarlıq olmadan, heç bir göyün səltənət daxil; yazılı, bu Heaven Krallığı mənim
ilahi qanunun pozulması üçün çox iynə gözündən bir dəvə üçün asandır; hər bir insan
ruh həyat test gəlməzdən əvvəl, ilahi Quzu ilə danışıb; bütün insan ruhları, Səmavi
Padşahlıqda onu təriflədi; bütün səmavi məskən ifa; orada, hər bir uşaq təbii deyil;
bütün bir Ata uşaqlar; asılı olmayaraq fiziki formada, və ya fəlsəfə; Heaven Krallığı, hər
kəs telepatik edir; Bütün əbədi şöhrət çatmışdır; olan ön sonsuz sweat xərcləri;
sonsuz planetlərin ildə; Necə ki yazılıb, hər ruhu yenidən dünyaya etmək lazımdır ki,
Allahın Padşahlığını nail olmaq üçün; Bu hər ruh, maddi kainatın bir ziyarət o deməkdir
ki, sonsuz planetlərin keçir; sonsuz test fəlsəfələrinin; və onların hamısı Allahın ilahi
Quzusu alaraq ilahi formalarından biri var; bütün formaları, ilahi günəş təqsirsizlik
malikdir; Onlar bütün eyni prinsip var; heç kim Səmavi Padşahlıqda böyük anadan;
Heç bir ümumi əbədiyyətə çünki; deyil, Ata olduqda; bütün istisnasız, onlar Allahın Ata
Allaha sevgi tabe edilir; Bu ilahi sevgi, yaşayış və geniş olunur; Ata tərəqqi və tərəqqi
uşaqlar; , əbədi onun ilahi hierarchies saxlamaq espirituales.-

Son Bəli Mən qardaş Ondania zərgərlik zərgərlik haqqında düşünür dayandırmaq
yoxdur bilirik; Mən hamı nifrət bilirik; o, beş yüz tac, Allah Quzusu satmaq cəsarət
çünki; Müasir Yəhuda kimi, bütün nəsillər üçün xatırlanacaq; Onun kimi, orada
dünyada iddialı milyonlarla; öz əbədi satmaq deyil trepidan; Mən sizə oğlu,
kommersiya xəsislik bu demon demək qan gözyaşı fəryad edəcək; Allah eyni Quzusu
xahiş, yeni əti dirildi edir; milyonlarla geri bir uşaq olan, xahiş olunacaq necə istədi;
lakin heç bir şey almaq; və ya sağ həyat, ilahi Lamb Gümüş istifadə etmək; təmizlik və
hər vicdan təmizlik rəmzi; Biz ona yenidən etmək üçün kifayət qədər vaxt verdi Bu qızıl
lənət milyonlarla biridir; öz gömrük lənət edəcək; O, öz valideynləri lənət; və ürək
məzlum həsəd; ilahi sözü hörmətli olmuşdur edənlər; kimi bir şey başqa bir dünyada
bu ruh etdi; O, davam edən bir fəlsəfə üzrə həyəcanlı yaşamış necə ət bir efemer həyat
uzun; Bu əbədi və ya göyün səltənət daxil giriş, nə də təmin etməyib bir fəlsəfə
qidalanır edilmişdir; belə ki, qondarma zəngin dünya ilə olacaq; Onlar ata-anasını
lənət; yas və diş qıcırtısı arasında; səbəbi çox sadədir; ən təminat daha ağır insan ruhu
həzz isə ilahi ədalət, ədalət edir; Bu, bütün Allah qarşısında bərabər olduğunu, ilahi
sözü ilə tədris edilmişdir; Buna görə də, Yerin hökuməti bütün bərabər olmalıdır; Ki,

baş vermədi, bu, çünki yaxşı iş gördü ki, istisna Demons bir qrup; Bu Demons nəzərə
mənim ilahi əmri alaraq, dünya kapitalist bilir; Onlar yaxşı bilik yaradıcıları edir; Bu
mənfur, dünyada zəngin və yoxsul; Bu Demons tərəfindən, yer dünya Allahın
mühakimə olunur; onlar ağlamaq və diş qıcırtısı günah, mənim yoxsul uşaqlar
milyonlarla; Bundan başqa, heç bir demon, mənim ilahi qanun pozucusu xilas edəcək;
o ətrafında gedir ətrafında gəlir; göz, diş əvəzinə diş üçün göz; əti aləmlərin qanunu;
təkmil aləmlərin; mikroskopik aləmlərin; yalnız ümid bu lənətləmək üçün, tövbə sol;
Belə ki, tövbə deyil exsistiría, bu Demons dəli getmək; ilahi Ata, O, mələkləri yaratdı;
və mənəvi iradə qaynaqlanan qürur, cəhənnəm edir; Mən qaranlıq məğlub edən
unutmaq; Bu ilahi Ata Yehova əbədi işıq ki, yazılmışdır; və o, bir məxluq zərər çəkmiş
daha böyük Səmavi Padşahlıq; Buna görə də, seçilmiş özləri seçilmiş edir; onların
işləri, onlar ilk; bu Heaven Krallığı bir təcavüzçü üçün çox iynə gözündən bir dəvə
üçün asandır, yazılmışdır; Bu çox mənaları var; O, ilahi ədalət necə hərtərəfli izah edir;
Onlar Səmavi Padşahlıqda böyük heyvan göstərir çağırıb; Yaradan kimi, öz evlərində
ilahi heyvanlar exsisted deyil; yalnız uşaqlar exsisted; Onlar fiziki formada; heyvan
anlayışı bu içkilər üçün ilahi həyat sübut edir; onlar heyvanların çağrılmasını istədi; və
onlar eyni fəlsəfəsini bilmək istədi; Müəyyən spirtli kimi, onlar insan monkeys olmaq
istədi; və bu fəlsəfə test istədi; Hər ruh həyatında test ki, yazılmışdır; yalnız insan
deyilən; lakin bütün canlılar; heç kim ilahi Ata Rəbbin önündə az, çünki; İlahi ədalət bir
insan olmanın əhəmiyyətini Infinite məğlub ki, belə böyük deyil; daha; insan həyatının
bir məəttəl laqeyd hesab olunur; eyni laqeydlik, o insanlar vərdiş; daha; insan həyatı,
Heaven Krallığının demək olar ki, məlum deyil; yalnız məkanında itirilmiş bu polvitos,
ki, bilirik VAR həyat çox zəng planetlərin; və onlar hər hansı bir anda, dünya nə heç bir
iz olacaq bilirik ki, O, bu yazırdı: olacaq Earth; mənim ilahi söz keçmək olmaz; Buna
görə də ilahi sözlər: işıq olsun, və yüngül edilmişdir; hələ aləmlərin və günəş istehsal
edir; təsəvvür edə bilərsiniz ağıl kimi bir miqdarında; ilahi telepatik rəsm, Allahın ilahi
Lamb, günəş mənşəli olduğunu öyrədir; O, öz həyat fəlsəfəsi var; O, öz geniş
Müqəddəs Üçlük var; planet Earth əvvəl həyat yarana və Allahın ilahi Lamb, digər
planetlərin yenidən anadan olub; Onun ilahi hakimiyyəti və müvafiq, heç bir
məhdudiyyət; Blessed Trinity, çoxaltmaq və öz düşüncə uşaqlar genişləndirmək
yaşayan ilahi vərəsəlik; bütün bədən elektrik bir hissəsini var; ki, elektrik, onun
təkamül dərəcədə geniş Müqəddəs Üçlüyün bir mikroskopik hissəsi uyğundur;
mikroskopik bazası Sois; lakin belə mikroskopik hələ Siz parlaq deyil; hələ hakimdir,
əti; onun xidmət ehtirasları ilə; parlaq, daha dünyaya edilməlidir; ruh əti ardıcıl
orqanları vasitəsilə getmək üçün var; mənəvi parlaqlıq ki, əti tangibility artıq, bir anda
gələn; ki, yazılmışdır zəif əti niyə ki; Bu, ki, bilik deməkdir günəş kimi parlaq olur; ət
ləğv edilməsi; və bütün bilik Bright fiziki bədən çevrilir o deməkdir ki, Bu ilahi proses
kainatın bütün günəş görüşüb; Onlar əti bir məxluq kimi, Səmavi Padşahlıqda böyük
olmaq, kiçik olurdu; Onlar artıq böyük aləmlərin əti canlılar idi; Günəş bütövlükdə,
universal ilahi bilik təşkil; Holy Trinity adlı; belə ki, Musa şöhrət shone ilahi kimi; onun
üz günəş maye radiated; üzü ilahi günəş idi; fərq ki, parıltı, ilahi maqnit güc tərk; onun
öz fikrinizi tərəfindən nəzarət edilən; Bu ilahi güc, bir fikir sahib ən böyük
möcüzələrindən biri olmuşdur; Bu ruhi güc, Musa suları açıldı; O, qan çay çıxdı; Mən
bir çox ilahi əlamətləri, sonsuz güc, ilahi Ata Yehova etdik; gümüş gəmiləri, bu ilahi

səlahiyyətləri ilə çox var; onlar da uca missiyaları var; öz qanunları; peyğəmbər kimi
bütün canlıları var; o, öz mənəvi səlahiyyətləri həyata keçirir halda hər kəs, bir
peyğəmbər ola bilər; onlara ilahi əbədi Ata istifadə edir ki, aləmlərin inkişaf; ilahi bütün
dövrlərdə bərabər o deməkdir ki, Siz Earth yarpağı hər ruh, göy dünya keçir ki,
unutmaq lazım deyil; başqa vaxt orada gedir; vaxt Earth maddi deyil; göy vaxt; bir yer
əsrin ikinci göy uyğundur; Buna görə də, yer üzündə elapses hər zaman Səmavi
Padşahlıq yalnız bir andır; Hər bir insan ruh Ilahi əmrə görə yaşatdı Bu misal tətbiq
edir; olan deyir: Sən hər şeyə yuxarıda, Rəbbinizə ibadət edin edir; bütün sərvət
yuxarıda; Özünüz üzərində; Bu mənim ilahi mandatına uyğun olaraq, heç bir maddi
oğlu göyün səltənət daxil edə bilərsiniz o deməkdir ki, bütün bu yana pul istifadə; Bu
fəlsəfə, mən dünyanı xəbərdar etdi; əsrlər boyu: yaxşı material bilmə ağacının
meyvəsindən yeməyin edir; Bu müvəqqəti, çünki; Bu xərcləri nə nútrete; Bu səy
xərcləri və ləyaqət əldə edilir; Siz qaş alın təri ilə çörək qazanmaq; olan vicdanlı əmək
həyat bərabərdir; İlahi Ata Yehova dedi: qardaşı istismar; O dedi: zəngin almaq; ,
zəngin və yoxsul yaradır demədi; Əlbəttə ki, yox; nə o ilahi Ata nəzərdə sizin vicdan
görə, gobiérnate edir; bütün məzlum, birinci olmaq; digər bildiriş bir dəvə arasında
iynə gözündən asan edir; Səmavi Padşahlıqda zəngin; başqa xəbərdarlıq: qayğı ki, sağ
fasiqliyin sol; sol xalq; O, insan oğlu; uşaq əməyi; və sağ bad olunur; Onlar pul iman
gətirənlər, bədən dirilmə almaq; Aldatmışdı! insan ağlı ilə icad şey əzmkarlıq, insan
ixtira, ali komanda məhəl qoymur mənəvi iftixar edir; Bu, digər aləmlərin baş verib;
belə bir dərəcədə, bu aləmlərin kosmosdan silindi ki; Bu Allahın insan fəlsəfəsini cəhd
çox zənglər yazılmış niyə edir; bir neçə göyün səltənət daxil olan, seçilir; ilahi miras bir
Bright günəş hikmət olmaq, hər ruh rəhbərlik edir; heç kim bu ilahi qanun az; Səmavi
Padşahlıq, onlar mikroskopik məxluq sormaq bilər, parlaq şöhrət edir; Bu çıxdı; daha
təmiz qayıtmalıdırlar, qayıtmaq; şeytan təsir gətirmək olmamalıdır; kimi sərvətidir; ki,
üzərində yalnız yer üzündə bir xəyal davam bir şey almaq üçün var öyrədir; o anda tərk
yerdə, qayıtdıqda bir dime, ruh, rəhbərlik edir; Fərqli olaraq; Siz yer üzündə sərf zaman
hesab verməli; saniyədə ikinci; həyat doğum, mən göydə adlanırdı qədər; böyüklük, bu
sərvət təmsil heç; bütün sərvət ruh üçün vaxt sərf olunur; bütün lə'nət; onlar
həyatlarını itirmiş; sərvət üçün, göyün qapıları bağlayır; Bu yazılmış: iki ağaya qulluq
edə bilməz; ödənilməmiş və ya sərvət, və ya Rəbbi xidmət edir; Məxluq sərvət istifadə
əgər; gözləmək nə bilmədən ki, məxluq artıq mükafat aldı; Bundan əlavə ilahi deyil; Siz
ilahi izzəti daxil edə bilərsiniz; O, yer üzündə ucaltdı və Səmavi Padşahlıqda kiçildi;
Allahın ilahi Quzunun ilahi fəlsəfə, sonsuz, sonsuz cherubs ittifaqlar edir; hər molekul
bədən və ruh ibarətdir ki, Allahın ilahi Lamb, yer üzündə olacaq ki, yalnız fəlsəfə edir;
sonsuz içkilər, insan həyatının sübut tələb niyə yalnız səbəb deyil; Bu ilahi əmrlərinə
görüşüb bir model həyat məhsuludur; pozulması və ya onun bir mikroskopik hissəsi
olmadan; Bu uşağın fəlsəfəsi; Uşağın fəlsəfə angelic fəlsəfə kimi yaxın; Onlar ürək
daha təmiz edir; Onlar törədilmiş və ya onların vərdişləri, bad deyil; Onlar yaxşı bilik,
korlanmış deyil ki, yalnız olanlardır; insan ağlı yaratdığı bütün digər fəlsəfələrinin, yox;
Onlar yeni bir dünya daxil deyil; həmişə olduğu kimi, şeytan Səmavi Padşahlıq daxil
olmuşdur; ruh-uşaqlar, onlar Səmavi Padşahlıqda bilirik ki; böyük mənəvi təlimatlar,
onlar tədris olunur; bundan eons olan; qorxu, böyük günəş televiziya ekranlarında
seyr görünməmiş dəstə-dəstə; Onlar universal televiziya görmək; heç bir başlanğıcı

olan; və heç bir son; aləmlərin var və görüləcək; qəribə aləmlərin edir; aləmlərin
qalaktik müharibə; başqa sözlə baxmaq hər məxluq bütün fikir kainatın
genişləndirilməsi düşüncə, anadan; fikir, ki, ata-babadan keçməsi ilə, böyük aləmlərin
olmaq; orada ruh-uşaq, aləmlərin doğum, inkişaf və əzab şahid; bir planet təcəssüm
olunur bir mikroskopik fikir bütün ilahi prosesi görmək; Planetary baxmaq gözəl
hekayələr; bir çox dəfə dünyaya dünyada verilir; Hər hansı bir ruhlandırıcı dahi daha
çox var yaranır; ağıl, Səmavi Padşahlıqda görüldü Allahın qeyri-müəyyən fikir
saxlanılması; gələcək təlimlər yarana; planetlərin çevirmək gömrük; olan dünya
verilmiş peyğəmbərlər keçirmək; ilham və təhsil uşaqlar, ilahi planlaşdırılır ilk göz
ağrımız; hər kəs çox uzaq planetlərin bir missiya istəyir; bütün qalaktik kateqoriyaları;
Həyat sonsuz formaları; Onların arasında əti aləmlərin edir; Bu mikroskopik planet
Earth məxsusdur planetlərin kimi tanınan tozlar; Bu ilahi Solar Firstborn Məsih əbədi
Ata Yehova məhəbbət yeni qanun öyrətmək Earth gəlir istədi ki, burada idi Allahın ilahi
Quzunun ilahi doktrina tədris; O güc istifadə öyrətmək üçün gəlmədi; güc, o, artıq öz
mandatını yerinə gətirdiklərini; O, artıq dünyanın test edilmişdir; O, öz gücü, insan
məxluq xidmət etmişdir; Məsih dünyanın yaşayan yeni bir yol gətirdi; o Earth gəldi
Brutal lənətləmək vaxt, padşahları kimi deyil; Bu Demons, köhnə rascals, mənfur
onların güzəştlər təhlükə gördüm; Solar Firstborn ölüb, niyə intrigued və ki; hələ yer
üzündə nə baş; müasir zəngin eyni ruh, Yer prinsipi var; ehtirası Bu Demons, onlar da
öldürmək; Öz ölkədə baş verən kimi; Onlar eyni qat, ilahi ədalət ki, bu lənətləmək
bilmirəm; ağlamaq və diş qıcırtısı, onlar gözləyir; məzlum ilahi Ata Rəbbin önündə ilk
mənəvi təlimat olan bilmədən; Onlar dünya istisna ilk olmalıdır; onlar HEAVENS.Krallığı ilk ildən
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