Боская LAMB OF GOD; Яго Боская філасофія; Боская LAMB OF SILVER; LAMB Зроблена Пакора;
НОВЫ ТРЫУМФ DIVINE LAMB OF GOD на трываласць і гонар HUMANA.Так, сын; Мы працягваем з чароўным філасофія вучылі мае боскія запаведзі; калі ўсё
чалавецтва кіравацца іх, запэўніваю вас, сын мой, што чалавецтва, не патрэбна боская
рашэнне; Боскія запаведзі былі дадзены свеце, каб праз іх, каб кожны дух, жыццё
выпрабаванні; так як не было моманту, што кожны дух, ведаеце, усё жыццё ў мірах плоці; але
яны ведалі, што рана ці позна даказаць асаблівую філасофію; не толькі чалавечыя філасофіі;
для тэставання планет яны бясконцыя; Яны ніколі не павінны мяжа; роўна як і не калі-небудзь
меў; Ягня Божы, Бог боская запаведзь любові і пакоры, для кожнага думаючага істоты; з усіх
вядомых жывёл дрэнна, толькі чароўны Лэмба, гэта толькі нявіннасць; таму што гэта не мае
дачынення да якой-небудзь гвалтоўных дзеянняў; яго адчувальнасць, прынесла яму боскую
прыярытэт ў волі чароўнага Айца Іеговы; пакора ў Божым Ягняці; без пакоры, ніхто не
ўваходзіць у Царства Нябеснае; напісана, што лягчэй вярблюду праз вушка іголкі, чым для
парушальніка майго чароўнага закона ў Царства Нябеснае; кожны чалавечы дух казаў з
чароўным Ягняці, перш чым прыйсці да выпрабавання жыцця; усе чалавечыя духі, пахваліў
яго ў Царства Нябеснае; усе гулялі ў нябеснай мясціны; бо кожны дзіця не з'яўляецца
натуральным; ўсе дзеці аднаго Айца; незалежна ад яго фізічнай формы, або філасофіі; ў
Царства Нябеснае, усе тэлепаты; Усе дасягнулі вечнай славы; які стаіць бясконцыя поты
спераду; у бясконцых планет; як гэта напісана, што кожны дух павінен нарадзіцца зноў, каб
дасягнуць Валадарства Божага; гэта азначае, што кожны дух, мае паломніцтва ў
матэрыяльнай сусвету; праходзіць праз бясконцыя планет; бясконцыя філасофскія тэставання;
і ўсе з іх, з'яўляюцца адным з боскіх формаў, прымаючы боскую Ягня Божы; усе формы,
валодае чароўнай нд невінаватасць; усе яны маюць адзін і той жа прынцып; ніхто не
нараджаецца вялікім у Царстве Нябесным; таму што ніхто не мае агульнае вечнасць; калі не
Бацька; усе без выключэння, яны чароўна падпарадкавана любові Бога Айца; і гэтая боская
любоў, жыве і экспансіўны; Бацька прагрэс, і прагрэс дзеці; маючы на вечнасці, яго боскія
іерархіі espirituales.-

Так, сын; Я ведаю, вы не перастаць думаць пра ювелірнай ювелір Ondania брата; Я ведаю, што
ўсе пагарджаць; таму што ён пасмеў прадаць пяцьсот крон, Ягня Божы; Варта памятаць, для
ўсіх пакаленняў, як сучасныя Юды; як ён там, у вашым свеце, мільёны амбіцыйны; trepidan не
прадаваць яго ўласнай вечнасці; Так я вам скажу сыну, гэты дэман камерцыйнай прагнасці,
плакаць крывавымі слязьмі; задаць тое ж Ягня Божы, ён уваскрос у новую плоць; спытаў, як
будзе прапанавана мільёны, зноў стаць дзіцем; але вы нічога не атрымаеце; або права на
выкарыстанне ў жыцці, боскую Lamb срэбра; сімвал чысціні і чысціні сумлення кожнага; Мы
далі яму дастаткова часу, каб перагледзець; Гэта адзін з мільёнаў, хто праклінае золата;
будуць праклінаць свае звычаі; Ён праклінаў яго ўласныя бацькі; і зайздрошчу пакорлівы

сэрцам; тых, хто шанаваў Божага слова; нешта накшталт, зрабіў гэты дух, у іншым свеце; Ён
жыў рады на філасофіі, якая доўжылася, як доўга эфемернае жыццё мяса; Гэта падавалі ў
філасофіі, што не прадугледжвае ні вечнасць або ўступленне ў Царства Нябеснае; так што гэта
будзе з так званай багатага свету; Яны праклінаюць бацьку і маці; на фоне смутку і скрыгат
зубоў; Прычына вельмі простая; у чароўнай справядлівасці, у той час як большасць дабрабыту
карыстаюцца больш сур'ёзныя чалавечага духу справядлівасці; Было вучыў Божага слова, што
ўсе роўныя перад Богам; Таму, урад Зямлі, павінны быць роўнымі для ўсіх; Калі гэтага не
адбылося, гэта было таму, што група дэманаў, якія кіруюць ўбачыў, што гэта добры бізнэс;
гэтыя дэманы, не прымаючы да ўвагі мае боскія запаведзі, свет ведае капіталістаў; яны
з'яўляюцца стваральнікамі пазнання дабра; гэтыя праклятыя, там багатымі і беднымі ў свеце;
гэтымі дэманамі, зямны свет чароўна судзімыя; яны самі вінаватыя, на плач і скрыгат зубоў,
мільёны маіх бедных дзяцей; Акрамя таго, няма дэман, мой чароўны закон парушальнік
пазбегне; які ён адгукнецца; вока за вока, зуб за зуб; гэта закон светаў плоці; недасканалых
светаў; мікраскапічныя светы; толькі надзея на гэтыя блін, пакаянне; Так што, калі пакаянне ня
exsistiría, гэтыя дэманы сысці з розуму; чароўны Бацька, Ён стварыў анёлаў; і гонар, выходны з
духоўнага волі, робіць пекла; Я забыўся, хто страціў у цемры; Было напісана, што чароўны
Бацька Гасподзь вечны святло; і чым больш ён пакутаваў істота, чым больш Царства Нябеснае;
Таму, абраны самі абралі; у дачыненні да іх твораў, яны ў першую чаргу; яна была напісана,
лягчэй вярблюду праз вушка іголкі, чым для гвалтаўніка ў Царстве Нябесным; Гэта мае шмат
значэнняў; Ён тлумачыць, як старанна гэта боская справядлівасць; Яны называлі жывёл
паказвае, што вялікі ў Царстве Нябесным; а да Творцы, ня exsisted боскія жывёл у іх селішчах;
exsisted толькі дзеці; ёсць фізічную форму яны маюць; Канцэпцыя жывёла доказ чароўнай
жыцця, для гэтых духаў; яны папрасілі, каб назваць жывёл; і яны папрасілі, каб ведаць
філасофію ж; такія, як некаторыя духі, яны папрасілі, каб быць чалавекам малпаў; і яны
папрасілі, каб быць правераны ў гэтай філасофіі; Было напісана, што кожны дух,
выпрабоўваецца ў жыцці; не толькі называюць чалавекам; але ўсе жывыя істоты; таму што
ніхто не менш перад чароўным Айцом Госпада; Боская справядлівасць так велізарны, што
важна быць чалавекам, губляецца ў бясконцым; нават больш; чалавечае жыццё разглядаецца
з ашаламляльнай абыякавасці; з тым жа абыякавасцю, яна прывыкла да людзей; нават
больш; чалавечае жыццё, амаль невядомая ў Царстве Нябесным; мы ведаем толькі, што ў
гэтых polvitos, страчаных у космасе; шмат планет выклік, то жывы жыцця; і яны ведаюць, што ў
любы момант, не будзе ніякіх слядоў таго, што было свет; Ён пісаў: будзе Зямля; больш мае
боскія слова не пройдуць; Таму боскія словы: хай будзе сьвятло, і святло быў зроблены; гэта
па-ранейшаму вырабляе светы і сонца; у такой колькасці, як розум можа прадставіць; Боская
тэлепатычныя малюнак, вучыць, што Боскі Ягня Божы, мае сонечнае паходжанне; Ён мае свой
уласны гасцінай філасофію; Ён мае свой уласны шырокі Святую Тройцу; да планеты Зямля,
ўзнікаюць у жыцці, і боская Ягня Божы, нарадзіўся зноў на іншых планетах; Яго чароўная
валадаранне і павінен, няма мяжы; Жыццё Найсвяцейшая Тройца, памнажаць і пашыраць у

сваіх уласных дзяцей мыслення, боскае спадчыну; ва ўсіх ёсць частка электраэнергіі ў вашым
целе; што электрычнасць адпавядае ў сваёй эвалюцыйнай ступені, мікраскапічнай часткі
шырокай Святой Тройцы; SOIS мікраскапічныя падэшвы; але так мікраскапічныя, да гэтага
часу не свеціць Вы; яшчэ пераважае ў вас, плоць; з спадарожнымі запалу; бляск, вы павінны
нарадзіцца зноў; Дух павінен прайсці праз паслядоўныя органаў плоці; прыбываюць у
дадзены момант, што духоўнай яркасці, перавышае адчувальнасць плоці; таму, што было
напісана, гэта плоць слабая; Гэта азначае, што веданне, становіцца яркім, як сонца; што робіць
мяса адмяняецца; а гэта значыць, што ўсе веды ператвараецца ў яркі фізічнага цела; гэтае
нябеснае працэс выканалі ўсе сонцаў Сусвету; Яны былі маленькія, як гэта істота з плоці, каб
быць вялікім у Царстве Нябесным; Яны былі істотамі з плоці ў велізарных светаў, якія больш
не; Сонца ў цэлым, уяўляюць сабой універсальны боскае веданне; называецца Святой
Тройцы; так, як чароўнага Майсей бліскаў у славе; яго твар выпраменьвала сонечнай вадкасці;
яго твар быў боскае сонца; з розніцай, што свячэнне, пакідаючы чароўны магнітную сілу; якой
ён быў пад кантролем свайго розуму; Гэтая боская сіла, быў адным з найвялікшых цудаў, якая
валодала розумам; гэта разумовая сіла, Майсей адкрыў вод; Ён павярнуўся да ракі ў кроў; Я
зрабіў шмат боскія знакі, бясконцая сіла, чароўны Бацька Іеговы; срэбраны посуд, ёсць шмат,
каб рабіць з гэтымі чароўнымі сіламі; яны таксама маюць высокую місію; у сваіх уласных
законаў; як прарок ўсякую плоць; хто можа стаць прарокам, калі ён не валодае свае духоўныя
сілы; з іх выкарыстоўвае боскую Вечнага Айца, каб перайсці светы; Боская азначае, што ён
роўны ў любы час; Вы не павінны забываць, што кожны дух, калі ён пакідае Зямлю, праходзіць
нябесны свет; там ідзе іншы раз; час ня матэрыял Зямлі; гэта нябеснае час; у якім наземнае
стагоддзя адпавядае другому нябесных; Таму, кожны раз, калі мінае на Зямлі, толькі момант у
Царстве Нябесным; Гэты прыклад прымяняецца, калі кожны чалавечы дух жыве ў
адпаведнасці з камандай чароўнага; які кажа: Ты будзеш пакланяцца Госпаду твайму, вышэй
за ўсіх рэчаў; перш за ўсё багацця; над сабой; гэта азначае, што ў адпаведнасці з майго
чароўнага мандату, ні адзін зямной сын не можа ўвайсці ў Царства Нябеснае; паколькі ўсе
выкарыстоўвалі грошы; гэтая філасофія, я папярэдзіў свет; на працягу многіх стагоддзяў: не ясі
ад дрэва пазнання дабра матэрыялу; таму што ён з'яўляецца часовым; nútrete, што гэта каштуе;
варта намаганняў і заслуг дасягаецца; Вы зарабляеце свой хлеб у поце твару свайго; што
эквівалентна жыцця сумленнай працай; Чароўны Бацька Гасподзь, ён сказаў: выкарыстанне
вашага брата; Ён сказаў: разбагацець; не гаварыць, стварае багатыя і бедныя; Вядома няма;
тое, што ён меў на ўвазе боскае бацька gobiérnate, па сумлення; Усе сціплы, быць першым;
іншыя апавяшчэння кажа, лягчэй на вока іголкі паміж вярблюда; багатыя ў Царстве Нябесным;
яшчэ адно папярэджанне: паклапаціцца аб тым, левая, з амаральнасці права; левая людзі; Ён
сын чалавечы; дзіцячы праца; і права пашкоджаны; якія яны лічаць, што грошы, будуць
купляць ўваскрашэнне цела; Уведзеныя ў зман! настойлівасць у той вынайшаў чалавечы
розум, духоўная гонар, калі гэта чалавечае вынаходніцтва, ігнаруе вярхоўнае камандаванне;
Гэта адбылося ў іншых мірах; да такой ступені, што гэтыя міры былі выдалены з прасторы;

Менавіта таму ён быў чароўна напісана шмат званкоў, каб паспрабаваць філасофію чалавека;
мала выбраных, якім трэба будзе ўвайсці ў Царства Нябеснае; Боская спадчына прыводзіць
кожны дух, каб стаць Яркае сонца мудрасць; ніхто не менш у гэтым чароўным праве; Царства
Нябеснае, з'яўляецца вянком, яны могуць высмактаць мікраскапічнае істота; ён выйшаў;
больш вяртацца да яго, павінны вярнуцца ў чысціні; не павінны прывесці дэманічныя ўплыву;
як багацце; які навучыць вас павінен узяць на сябе, нешта, што толькі доўжыцца хімеру на
Зямлі; сажалка, дух прыводзіць, калі ён вяртаецца на месца, якое ён пакінуў на імгненне; У
адрозненне ад; Вы павінны даць справаздачу аб часе, праведзеным на зямлі; Другі ў секунду;
ад нараджэння да жыцця, пакуль я не быў выкліканы на нябёсах; веліч, яна ніколі не ўяўляе
багацце; Усё багацце марна час для духу; усе праклён; калі яны страцілі свае жыцці; багацця,
закрывае дзверы раю; Гэта было напісана: вы не можаце служыць двум гаспадарам; служыў
ці багацце, ці служэння Госпаду; Калі істота выкарыстаў багацце; ведаючы, што чакаць, што
істота ўжо атрымліваюць узнагароду сваю; Акрамя таго, не боскае; Вы не можаце ўвайсці ў
Боскую славу; ён падняўся на Зямлі, і скараціўся ў Царстве Нябесным; Боская філасофія
чароўнага Ягняці Божага, з'яўляецца бясконцыя бясконцым херувімаў саюзы; што кожная
малекула складаецца з цела і духу; Боская Ягня Божы, гэта толькі філасофія, якая будзе на
Зямлі; гэта адзіная прычына, чаму бясконцыя духі, прасіў доказ чалавечага жыцця; Гэта
прадукт мадэлі жыцця, што сустрэўся боскія запаведзі; без парушэння або мікраскапічнага
часткі; Гэта філасофія дзіцяці; Філасофія дзіцяці як мага бліжэй да анёльскай філасофіі; яны
больш чыстыя сэрцам; Яны не здзейснілі, або пашкоджаны, у сваіх звычках; Яны з'яўляюцца
адзінымі, у якіх пазнанне дабра, ня распешчаныя; ўсе іншыя філасофіі, створаныя чалавечым
розумам, знікаюць; Яны не ўваходзяць у новы свет; як заўсёды, д'ябал увайшоў Царства
Нябеснае; дух-дзеці, яны ведаюць, што ў Царстве Нябесным; вялікія духоўныя настаўнікі, яны
навучаюць; ад эонаў назад; беспрэцэдэнтныя натоўпу, назіраючы ў страху, каласальныя
сонечныя экраны тэлебачання; Яны бачаць у іх універсальны тэлебачання; якой яна не мае ні
пачатку; і няма канца; светы былі і будуць разглядацца; дзіўныя светы; светы галактычнай
вайны; шукаць у іншых словамі, усе ідэі стварэньня нарадзіўся ў мысленні пашыраецца
Сусвету; ідэі, што з цягам часу спрадвечных сталі каласальныя светы; там, дух-дзеці, сведкам
нараджэнне, развіццё і агонію светаў; бачыць боскую працэс мікраскапічным ідэя ўвасоблена
ў планеты; Планетарны погляд выдатныя апавяданні; шмат разоў, перадаюцца ад свету да
свету; ўзнікае больш, чым любы натхняльнай генія; маючы на ўвазе, цьмянае ўяўленне пра
Бога бачылі ў Царстве Нябесным; будучыя вучэнні ўзнікаюць; звычаі, пераўтварэнні планеты;
якія нясуць прарокаў дадзенага свету; ёсць першынцам дзеці, натхнёныя і вывучэння, боскія
планы; кожны хоча місію ў вельмі аддаленых планет; Катэгорыі за ўсё галактычныя;
бясконцых формаў жыцця; сярод іх светы плоці; ён належыць да мікраскапічнай планеты
Зямля; парашкі, вядомыя як планет; Менавіта тут, што боская Сонечная Першынец Хрыстос
спытаў вечны Айцец Гасподзь, прыйшоў на Зямлю, каб навучыць новы закон любові;
выкладання боскае вучэнне аб чароўным Ягняці Божага; Ён не прыйшоў, каб навучыць

прымяненне сілы; для сілы, ён ужо выканаў свой мандат; Яна ўжо была апрабавана на
планеце; Ён выканаў сваю ўласную эвалюцыю, чалавечага істоты; Хрыстос прынёс у свет новы
лад жыцця; яны не хацелі цароў Brutal праклятай часу, калі ён прыйшоў на Зямлю; гэтыя
дэманы, старыя нягоднікі, паставіць пад пагрозу ўбачыў свае прывілеі пракляты; таму
заінтрыгаваны і забіў, Сонечная Першынец; здарылася, што па-ранейшаму адбываецца на
Зямлі; Сучасны багатыя жа дух, прынцып Зямлі; гэтыя дэманы славалюбства, яны таксама
забіваюць; як гэта адбываецца ў вашай ўласнай краіне; Яны не ведаюць, што гэтыя лямпачкі,
што ў той жа зморшчыны, гэта боская справядлівасць; аплакаць і скрыгат зубоў, яны чакаюць;
ведаючы ад маральнай інструкцыі, якая сціплы з'яўляюцца, перш чым чароўнага Айца Іеговы;
Яны павінны быць спачатку, каб кіраваць светам; так як яны з'яўляюцца першымі ў
Каралеўстве HEAVENS.Напісаць: Альфа і Амега
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