
L'ANYELL DIVÍ DE DÉU; SEVA FILOSOFIA DIVINA; L'ANYELL DIVÍ 

D'ARGENT; HUMILITAT FET ANYELL; NOU TRIOMF DE L'ANYELL DIVÍ 

DE DÉU, PER LA FORÇA HUMANA I L'ORGULL. 

Sí nen; Continuarem amb la filosofia diví que ensenya els meus manaments divins; Si tota la humanitat 

havia estat guiats per elles, li asseguro que nen, que aquesta la humanitat, no hi hauria necessitat d'un 

judici diví; els manaments divins, van donar al món, així que gràcies a ells, fer tot esperit, la prova en la 

vida; Hi va haver un moment donat, que tot esperit, conscient de la vida en mons de carn; però sabien 

que tard o d'hora, resultaria una certa filosofia; filosofia no només humana; proves en planetes, són 

infinites; que mai tindran un límit; o mai han tingut ells; L'Anyell diví de Déu és el manament diví d'amor i 

humilitat, per a qualsevol criatura de pensament. tots els mal anomenats animal, només l'Anyell diví, 

representa la innocència únic; No té relació amb qualsevol acte de força; la seva sensibilitat, s'ha guanyat 

una preferència diví, a la lliure voluntat del Pare celestial Jehovah; humilitat, és l'Anyell diví; i sense 

humilitat, ningú entra en el Regne del cel; escrit que és, que és més fàcil introduir un camell a través de 

l'ull d'una agulla que un infractor del meu dret diví, el Regne del cel; cada parlava esperit humà amb 

l'Anyell diví, abans d'arribar a la prova de vida; tots els esperits humans, ho va elogiar en el Regne del cel; 

tot juga al domicili celestial; Cap nen, no hi ha animals; són tots els fills del mateix pare; importa el que la 

forma física, o la seva filosofia; en el Regne del cel, tots són telepàtica; perquè tots han arribat a la glòria 

eterna; el cost de suors infinits al davant; en planetes infinits; com escrit que és, que tot esperit, ha de 

néixer una altra vegada, per arribar al Regne de Déu; Això significa que cada esperit té un pelegrinatge 

per l'univers material; passa els planetes infinits; tractar de filosofies infinits; i tots ells són una de les 

maneres divins, prenent l'Anyell de Déu divina; totes les formes, ha solar innocència divina; perquè tots 

tenen el mateix principi; Ningú neix en el Regne del cel; Ja no es posseeix, l'eternitat total; Si no el pare; 

tots, sense excepció, són divinament subordinar, l'amor del Pare celestial; i aquest amor diví, és viva i 

expansiva; avançant el pare, i progrés dels nens; en l'eternitat, la seva divins jerarquies espirituals. 

 

Sí nen; Sé que no deixa pensar el germà joieria joieria Ondania; Sé que el món es menyspreen; perquè ell 

es va atrevir a vendre en cinc-cents escuts d'armes, l'Anyell de Déu; Ell serà recordat per totes les 

generacions, com la moderna Judes; així com ell, allà en el seu món, milions d'ambiciosos; Això ho fan no 

trepidan a vendre a pròpia l'eternitat; per tant et diré little boy és que aquest dimoni d'ambició comercial, 

llàgrimes de sang es plorar; Demanarà l'Anyell de Déu mateix, ser ressuscitat en carn nova; Es demanarà 

com demanar milions, tornar a ser un nen; però no aconseguirà res; o dret a utilitzar en la vida, l'Anyell 

diví d'argent; símbol de la neteja i la puresa de la consciència de cadascú; Algun temps se li va donar, així 

que retaliations d'ell; És una de les milions, que curse or; maleir els seus propis costums; maledicció dels 

propis pares; i ell la seva a la humil cor; aquells que han estat respectuosa amb la paraula divina; alguna 

cosa com, feia aquest esperit, en un altre món; Va viure entusiasmats en una filosofia que dura que dura 



una vida efímera de carn; Es nodreix d'una filosofia que no proporciona eternitat ni l'entrada en el Regne 

del cel; Així passarà amb trucades, rics del món; van maleir pare i mare; enmig d'un plor i el cruixir de 

dents; la raó és molt senzilla; en la justícia divina, mentre que l'esperit humà gaudir de més benestar, més 

greu és justícia; ensenyar a través de la paraula divina, que tots són iguals davant de Déu; Per tant, el 

govern de la terra, d'haver estat igual per a tothom; Sí, perquè no es produeixi, va ser un grup de dimonis, 

que va veure que aquella regla era un bon negoci; el món sap aquests dimonis, que no va prendre en 

compte meu manaments divins, els capitalistes; són creadors de bona ciència; per aquests maleïts, hi ha 

al món, rics i pobres; per aquests dimonis, el món terrestre estarà divinament juzjado; són els culpables, 

plorant i el cruixir de dents, milions i milions dels meus fills humils; més, cap dimoni, infractor de la meva 

llei divina, s'escaparà; que fa pagar; ull per ull, dent per dent; És la Llei dels mons de la carn; mons 

imperfectes; mons microscòpics; és l'única esperança restants per aquests maleïts, penediment; Per tant, 

si el penediment enloquecerían cap exsistiria, aquests dimonis; el pare divina, creada àngels; i l'orgull que 

emana d'FREEWILL espiritual, fer-los dimonis; M'oblido de que, perdut en la foscor; escrit va ser, que el 

pare divina senyor és llum eterna; i mentre que més va patir una criatura, és més gran en el Regne del cel; 

Per tant, els elegits, van escollir ells mateixos; els seus treballs, són els primers; va ser escrita, que és més 

fàcil que hi ha entre un camell a través de l'ull d'una agulla que un violador en el Regne del cel; Això té 

molts significats; explica com rigor és la justícia divina; Això demostra que les trucades dels animals, són 

grans en el Regne del cel; pel creador, no animal exsisted en la seva divins abocades; només els nens 

exsisted; té la forma física; el concepte d'animal, és una raça divina de la vida, per a aquests esperits; 

Demanaven que es diu animal; i demanaven complir amb la mateixa filosofia; com determinats esperits, 

demanaven que micos humans; i demanaven a ser provats en aquesta filosofia; escrit va ser, que tot 

esperit és provat en vida; no només, anomenat l'ésser humà; però, a tots els éssers humans; Ningú està 

menys el pare divina Senyor; divina Justícia és tan immensa, que la importància de ser una criatura 

humana, es perd en l'infinit; encara més; vida humana, està mirant amb un badall indiferència; amb la 

mateixa indiferència, que s'utilitza l'ésser humà. encara més; vida humana, és gairebé desconegut en el 

Regne del cel; només saben, que en aquells polvitos, perduts en l'espai; molts l'anomenen planetes, vivint 

unitat de vida; i conèixer, que en un instant donat, no hi haurà cap rastre, de què era un món; Això és va 

escriure: passarà la terra; més les meves paraules divines mai passaran; Per tant, les divines paraules de: 

lleugera, i es va fer la llum; Encara es segueix produint mons i sols; a tal una quantitat, com la ment pot 

imaginar; Diví telepàtica dibuix, va ensenyar que la divina Anyell de Déu, és d'origen solar; té la pròpia 

filosofia de vida; ha pròpia Trinity expansiva; abans que el planeta terra, que sorgeixen a la vida, ja, 

l'Anyell de Déu diví, va néixer una altra vegada, en altres planetes; el seu regnat divina no té ni tindrà cap 

límit; Trinity viuen, es multiplica i s'estén sobre els seus propis fills pensant, herència divina; Totes tenen 

una part de l'electricitat en els seus cossos; que l'electricitat, correspon en la seva mesura evolutiva, 

microscòpiques part de la expansiva Trinitat; Ets microscòpiques soles; però també ho microscòpics, que 

encara no ha brillat; Encara predomina en tu, la carn; amb el seus operador passions; per ser capaç de 

brillar, vostè ha de néixer una altra vegada; l'esperit, ha de passar a través de successives cossos de carn; 

Heu d'arribar en un moment donat, de lluïment espiritual, outperforms la tangibilitat de la carn; allò és 



per què va ser escrit: feble és la carn; Això significa que el coneixement, es fa brillant com un sol; Si us 

plau faci la carn, buit; i això vol dir, que tot coneixement es transforma en cos físic brillant; Aquest procés 

divina complert tots els sols de l'univers; eren petits, ja que és una criatura de carn, per ser grans, en el 

Regne del cel; eren criatures de la carn, colossal mons que són ja no; els sols en el seu conjunt, 

constitueixen la divina saviesa universal; anomenada Santíssima Trinitat; Així, com la brillantor de Moses 

divina a glòria i Majestat; el seu rostre emanaven solar fluid; la seva cara era una divinitat sol; amb la 

diferència, que d'aquella brillantor, va deixar una força magnètica divina; que ell era controlat per la seva 

pròpia ment; aquest poder diví, ha estat una de les més grans meravelles, que qualsevol ment ha posseït; 

amb aquest poder mental, Moses obrir les aigües; desenvolupat, riu de sang; He fet molts signes divins, 

de la infinita potència del Pare celestial Jehovah; els vaixells de plata, tenen molt a veure amb aquests 

poders divins; També tenen les missions sublims; en les seves pròpies lleis; Com els té tots els profeta de 

carn; Ningú no pot esdevenir profeta, si vostè no té els seus propis poders espirituals; d'ells, el pare etern 

diví, es basa a alimentar els mons; el medi diví que utilitza, és la mateixa en tot moment; Ho hem 

d'oblidar, que passa tot esperit quan en surt la terra, el món celestial; Aquí va una altra vegada; No és el 

temps material de la terra; és el moment celestial; en un segle de terra, correspon a un blau clar segon; 

Per tant, cada vegada que es desenvolupa a la terra, és només un moment en el Regne del cel; Aquest 

exemple és vàlid, quan ha viscut tot esperit humà, segons el mandat diví; Va dir: venerar el seu Senyor, 

sobretot les coses; per a tota la riquesa; per sobre si mateix; Això significa que segons el meu mandat diví, 

qualsevol fill terrestre, pot entrar en el Regne del cel; Ja que tots han utilitzat els diners; Aquesta filosofia i 

recomanava al món; Des de fa molts segles: no menjar de l'arbre del coneixement del bon material; 

perquè és passat; Nodrir-se amb el que costa; Què fa l'esforç i guanya mèrit; guanyaràs el pa per la suor 

del teu front; el que equival a una vida de treball honest; la divina pare Senyor, va dir: explotar el seu 

germà; no va dir: fer-se ric; no diu: crea rics i pobres; Certament que no; Què s'entén pel pare diví, és: 

governen, segons la seva consciència; tots els humils, ser el primer; un altre avís diu: és més fàcil que hi ha 

entre un camell a través de l'ull d'una agulla; que un ric en el Regne del cel; un altre anunci: que es cuidi 

de l'esquerra, la immoralitat del dret; l'esquerra és la gent; és el fill d'home; fill de l'obra; i la dreta, són els 

corruptes; que creuen que els diners va a comprar la resurrecció de la carn; enganyat! la persistència en 

alguna cosa inventada per la ment humana, és magnífic invent espiritual quan aquest humana, no té en 

compte el mandat Suprem; Això ha succeït en altres mons; un grau, aquests mons s'han suprimit de 

l'espai; allò és per què va ser escrita divinament: moltes trucades per tractar la filosofia humà; i pocs 

elegits, que entrarà al Regne del cel; l'herència divina condueix a tot esperit, convertir-se en un sol radiant 

de saviesa; Ningú és menor en aquesta llei divina; el Regne del cel, és la major glòria, que poden simular 

una criatura microscòpic; Va sortir; més, ha de ser neta; Vostè no ha de portar influències demoníaques; 

Com és riquesa; que t'ensenya estat apropiar-se, alguna cosa que dura només una quimera a la terra; ni 

un cèntim, recupera l'esperit, quan ell torna al lloc, on venia momentàniament; ben al contrari; Vostè ha 

de donar compte del temps dedicat a la terra; base segona-per-segon; Des que va néixer a la vida, fins 

que s'anomenava en el cel; grandesa, mai representa la riquesa; tota la riquesa, és la pèrdua de temps 

per a l'esperit; tot maledicció Quan li han deixat la vida; riquesa, tanca les les portes del cel; escrit va ser: 



no pot servir a dos senyors. riquesa és servit o servit el Senyor; Sí la criatura aprofitaven la riquesa; saber 

què esperar, aquesta criatura ja ha rebut la seva recompensa; no té més divina; No podeu introduir la 

glòria divina; es tan gran a la terra i es va reduir en el Regne del cel; la filosofia divina de l'Anyell de Déu 

divina, és en aliances querubins infinit sense fi; que composa cada molècula de carn i esperit; L'Anyell de 

Déu divina, representa la filosofia única, que romandrà a la terra; És l'única causa, que esperits infinit, 

anomenat per a la prova de la vida humana; És el producte d'un model de vida, que ha reunit els 

manaments divins; sense violar, fins i tot part microscòpic d'ella; És una filosofia pròpia del nen; la 

filosofia d'un nen, és la cosa més propera a la filosofia angelical; són més purs de cor; no són compromès, 

ni corruptes, en els seus costums; són els únics, en la qual la ciència del bé, té no podrit; tots els altres 

filosofies, creada per la ment humana, desapareixen; no estan en el nou món; com sempre, el dimoni ha 

entrat en el Regne del cel; la espiritus-ninos, sabem que el Regne del cel; s'imparteixen les grans guies 

espirituals, des de darrere de l'eternitat; són les multituds sense precedents, sorprès, colossals TV 

pantalles solars; veure a la televisió d'ells, universal; Té cap principi; i ha cap extrem; Hi ha móns que hi ha 

hagut i hi haurà; Mira móns estranys; mons en guerra; vist en altres paraules, totes les idees de quant 

criatura neix, a l'univers expansiva del pensament; idees, que en el transcurs del temps eterna, han 

convertit en mons colossals; Allà, el espiritus-ninos, presenciar el naixement, el desenvolupament i 

l'agonia dels mons; veuen el procés divina, com una idea microscòpiques, es materialitza en un planeta; 

es veuen històries meravelloses planetaris; que sovint és transmesa món món; Hi ha, més que qualsevol 

geni d'inspiració; tenint en compte, una idea imprecisa i diví, com es veu en el Regne del cel; des d'allà 

vénen les doctrines futurs; els costums que transformen en planetes; que els profetes portar al món 

particular; Allà, els fills Sant, inspirats i estudi, plans divins; tots volen una missió en planetes llunyanes; 

de totes les categories galàctics; d'infinites formes de vida; entre ells hi ha els mons de carn; al qual 

pertany el planeta microscòpiques terra; planetes coneguts com pols; Allà va ser on el Solar primer divina, 

Christ, anomenat a Déu Pare etern, Vine a la terra per ensenyar una nova llei d'amor; ensenyar les 

doctrines divins de l'Anyell de Déu divina; No es van tornar a ensenyar l'ús de la força; perquè la força, ell 

ja havia complert el mandat; Ella ja havia estat provats del planeta; Ja ho havia complert pròpia evolució a 

la criatura humana; Crist va portar al món, una nova manera de viure; No era els reis anatema del temps 

Brutal, va arribar a la terra; Aquests dimonis, lladres, semblava amenaçant els seus privilegis maleïts; és 

per això que intrigat i matà el seu primogènit Solar; passat, que fins i tot passa a la terra; els rics moderns, 

són ells mateixos esperits, del principi de la terra; Aquests dimonis de ambició excessiva, també matava; 

ja que està succeint en el seu propi país; no sé aquests maleïts, que en el mateix plec, és de Justícia 

divina; plorant i el cruixir de dents, t'esperen; sabent d'instrucció moral, humil són el primer abans que el 

Pare celestial Jehovah; haurien de ser el primer a governar el món; que són els primers en el Regne del 

cel. 
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