
DIYOS KORDERO SA DIOS; IYANG DIYOS PILOSOPIYA; 

ANG DIYOS KORDERO SA SALAPI; 

PAGKAMAPAINUBSANON GIHIMO KORDERO; BAG-ONG 

KADAUGAN SA BALAANG KORDERO SA DIOS DIHA SA 

KALIG-ON UG GARBO HUMANA.- 

Oo anak nga lalake; magpadayon uban sa balaan nga pilosopiya mitudlo sa akong Balaan 

nga mga Sugo; kon ang tanan nga mga katawhan migiya kanila, akong ipaniguro kaninyo 

nga anak nga lalake, nga ang katawhan walay panginahanglan alang sa usa ka balaan nga 

paghukom; Divine Sugo gihatag ngadto sa kalibutan, aron nga pinaagi kanila, sa paghimo sa 

tanan nga espiritu, sa kinabuhi nga pagsulay; Adunay usa ka gihatag nga instant, tanan nga 

espiritu, masayud sa tanan nga kinabuhi diha sa mga kalibutan sa unod; apan sila nasayud 

nga madugay o sa madali, magpamatuod sa usa ka partikular nga pilosopiya; dili lamang sa 

tawo pilosopiya; tungod kay ang ebidensiya mga planeta mao ang walay katapusan nga; 

gayud makabaton utlanan; ni sa walay katapusan adunay kanila; Ang Kordero sa Dios, ang 

Dios mao ang balaan nga sugo sa gugma ug pagpaubos, alang sa matag naghunahuna nga 

binuhat; sa tanan nga nailhan nga mga mananap mahisugamak sa kadaot, lamang ang mga 

balaan nga Kordero, nagrepresentar lamang ang pagkainosente; tungod kay kini mao ang 

walay kalabotan sa bisan unsa nga buhat sa puwersa; sa iyang mga pagbati, nga 

nakaangkon kaniya sa usa ka balaan nga unahon sa mga libre nga kabubut-on sa Diyos nga 

Amahan nga si Jehova; pagkamapainubsanon anaa sa balaan nga Kordero; ug walay 

pagpaubos, walay usa nga mosulod sa gingharian sa langit; nahisulat, kini mao ang mas 

sayon alang sa usa ka camello sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka paglapas sa akong 

balaan nga balaod, sa gingharian sa langit; matag tawo nga espiritu nakigsulti sa balaan nga 

Kordero, sa dili pa moanhi sa pagsulay sa kinabuhi; sa tanan nga mga tawhanon nga mga 

espiritu, midayeg kaniya diha sa gingharian sa langit; sa tanan nga nanaghoni sa langitnong 

puloy-anan; kay didto, ang matag bata, dili mananap; tanan mga anak sa usa ka Amahan; sa 

bisan unsa nga ilang pisikal nga dagway, o pilosopiya; sa Gingharian sa Langit, ang tanan 

telepathic; Ang tanan miabot sa walay katapusan nga himaya; kini gasto batok walay 

kinutuban nga sweat; sa walay kinutuban nga mga planeta; tungod kay kini nahisulat nga 

ang matag espiritu, kinahanglan matawo pag-usab aron sa pagkab-ot sa gingharian sa Dios; 

kini nagpasabot nga ang matag espiritu, adunay usa ka pilgrimage ngadto sa materyal nga 

uniberso; moagi sa walay kinutuban nga mga planeta; walay katapusan nga testing 

pilosopiya; ug ang tanan kanila, ang usa sa mga balaan nga mga porma, nga sa balaan nga 

Kordero sa Dios; tanang matang, nagbaton sa mga balaan nga adlaw inosente; sila tanan 

adunay sama nga baruganan; walay usa nga natawo nga daku didto sa gingharian sa langit; 

tungod kay walay nanag-iya, total kahangturan; kon dili sa Amahan; ang tanan nga walay 

gawas, sa Diyos nga mga sakop, ang gugma sa mga balaan nga Amahan; ug kini nga 

balaan nga gugma, buhi ug expansive; Amahan nga pag-uswag, ug pag-uswag sa mga bata; 

sa pagtuman sa sa kahangturan, ang iyang balaan nga lider espirituales.- 

 



Oo anak nga lalake; Ako wala masayud mohunong sa paghunahuna mahitungod sa alahero 

alahas Ondania igsoon nga lalake; Nasayud ako nga ang tanan nagatamay; tungod kay siya 

nangahas sa pagbaligya sa lima ka gatus ka mga korona, ang Kordero sa Dios; ang 

nahinumdum alang sa tanan nga mga kaliwatan, ingon nga ang modernong Judas; sama 

kaniya, didto sa inyong kalibutan, ang minilyon nga mga ambisyoso; trepidan dili ibaligya sa 

iyang kaugalingon nga kahangturan; Busa magaingon ako sa akong anak nga lalake, kini 

nga demonyo sa commercial nga ambisyon, paghilak luha sa dugo; mangutana sa sama nga 

Kordero sa Dios, nga mabanhaw sa bag-o nga unod; nangutana kon sa unsang paagi sa 

minilyon nga nangutana, balik ngadto sa ingon nga usa ka bata; apan sa pagkuha sa bisan 

unsa; o ang katungod sa paggamit sa sa kinabuhi, ang mga balaan nga Kordero Silver; 

simbolo sa kalimpyo ug kaputli sa tanlag sa tanan; Igo na nga panahon nga gihatag kaniya, 

sa pag-usab; mao ang usa sa mga minilyon nga pagtunglo sa bulawan; ang motunglo sa 

ilang kaugalingong kostumbre; Siya motunglo sa ilang mga ginikanan; ug kasina sa mga 

mapainubsanon sa kasingkasing; nga sila mga matinahuron sa balaan nga pulong; sa usa ka 

butang, ang gibuhat niini nga espiritu, sa laing kalibutan; nagpuyo hinam sa usa ka 

pilosopiya, nga milungtad kon unsa ka dugay ang usa ka kalit lang mahuman kinabuhi sa 

kalan-on; gipakaon sa usa ka pilosopiya, nga wala paghatag og ni kahangturan o sa 

pagsulod ngadto sa Gingharian sa Langit; mao nga kini uban sa mga gitawag nga mga dato 

nga kalibutan; Sila pagtunglo amahan ug inahan; taliwala sa magabalata, ug ang pagkagut 

sa mga ngipon; ang rason mao ang kaayo mga walay-pagtagad; sa hustisya sa Diyos, ang 

labaw nga kaayohan nalingaw ang mas grabe nga espiritu sa tawo mao ang hustisya; gitudlo 

sa balaan nga pulong, nga ang tanan nga managsama sa atubangan sa Dios; Busa, ang 

gobyerno sa Yuta, kinahanglan nga patas nga alang sa tanan; oo wala kini mahitabo nga 

tungod sa usa ka grupo sa mga demonyo nga nakakita nga pagdumala sa usa ka maayo nga 

deal; niini nga mga demonyo, dili sa pagkuha sa asoy sa akong Divine Sugo, ang kalibutan 

nahibalo sa mga kapitalista; sila mao ang mga tiglalang sa kahibalo sa maayo; alang niini 

nga mga pakadaotan, himaraot didto sa adunahan ug kabus nga kalibutan; niini nga mga 

demonyo, sa kalibutan nga terrestrial balaanong PAGHUKOM; sila ang mabasol, ang 

magabalata ug pagkagut sa mga ngipon, minilyon ug minilyon sa akong mapainubsanon nga 

mga anak; Dugang pa, walay yawa, ang akong balaan nga balaod nga molapas, 

makalingkawas; nga moadto sa palibot sa moabut sa palibot; mata sa mata, ngipon sa 

ngipon; mao ang balaod sa mga kalibutan sa unod; sa dili hingpit nga mga kalibutan; sa 

microscopic mga kalibutan; ang bugtong nga paglaum sa wala niini nga mga pagasilotan, 

mao ang paghinulsol; Busa kon ang paghinulsol dili exsistiría, kini nga mga demonyo sa pag-

adto buang; sa balaan nga Amahan, Siya milalang mga anghel; ug garbo nga naggikan sa 

mga espirituhanon nga mga kabubut-on, naghimo sa mga yawa; Mahikalimot ako nga, 

nawad-an sa kangitngit; gisulat, nga ang balaan nga nga Jehova Amahan mao ang walay 

katapusan nga kahayag; ug ang labaw nga siya nag-antus sa usa ka binuhat, mas dako ang 

gingharian sa langit; Busa, ang mga pinili nga mga sa ilang kaugalingon napili; alang sa ilang 

mga buhat, mao ang unang; kini gisulat, kini mao ang mas sayon alang sa usa ka camello sa 

mata sa usa ka dagum kay sa usa ka manglulugos sa gingharian sa langit; Kini adunay 

daghang mga mga kahulogan; nagpatin-aw kon sa unsang paagi rigorous ang hustisya sa 

Diyos; nagpakita nga ang gitawag nga mga mananap, ang mga daku sa gingharian sa langit; 

ingon nga alang sa Maglalalang, walay mga mananap nga ginalam exsisted balaan nga 



pinuy-anan; exsisted lamang mga anak; ang mga pisikal nga porma sila adunay; mananap 

nga konsepto mao ang usa ka balaan nga kinabuhi nga pagsulay alang sa niini nga mga 

espiritu; sila nangutana nga gitawag nga mga mananap; ug nangutana nga masayud sa 

pilosopiya sa mao; sama sa pipila ka mga espiritu, nangutana sa tawo nga mga unggoy; ug 

mihangyo nga gisulayan kini nga pilosopiya; gisulat nga ang matag espiritu gisulayan sa 

kinabuhi; dili lamang nga gitawag sa tawo; apan nga ang tanan nga mga buhi nga mga 

binuhat; tungod kay walay mao ang dili kaayo sa atubangan sa balaan nga Amahan Jehova; 

Ang hustisya sa Diyos dako kaayo nga sa kaimportante sa ingon nga usa ka tawo, nawala 

diha sa walay kinutuban; Labut pa; ang kinabuhi sa tawo mao ang abysmal pagtan-aw sa 

pagkawalay pagtagad; uban sa sama nga walay pagtagad, nga mao ang naanad mga tawo; 

Labut pa; ang kinabuhi sa tawo, mao ang hapit wala mailhi sa gingharian sa langit; gawas 

lamang nga sa kadtong mga polvitos, nawad-an sa sa luna; sa daghan nga mga tawag 

planeta, gamay nga drop buhi nga kinabuhi; ug masayud nga sa bisan unsang higayon dili sa 

bisan unsa nga pagsubay sa unsay usa ka kalibutan; kini nahisulat: kabubut-on sa Yuta; 

labaw pa sa akong balaan nga pulong dili gayud; Busa, ang mga balaan nga mga pulong: 

Himoa nga adunay kahayag, ug sa kahayag nga gihimo; mao pa gihapon og mga kalibutan 

ug mga adlaw; sa maong kantidad sama sa hunahuna mahanduraw; balaan nga telepathic 

drawing, mitudlo nga ang balaan nga Kordero sa Dios, mao ang solar gigikanan; adunay 

iyang kaugalingon nga buhi nga pilosopiya; adunay iyang kaugalingon nga dako Balaan nga 

Trinidad; sa atubangan sa planetang Yuta, Bumangon ka sa kinabuhi, ug sa balaan nga 

Kordero sa Dios, natawo pag-usab sa ubang mga planeta; Sa Iyang balaan nga pagkahari 

ug ang, walay utlanan; Pagsunod sa mga Bulahan Trinidad, modaghan ug mopadako sa 

ilang mga kaugalingon nga panghunahuna mga anak nga lalake, balaan nga panulondon; 

tanan adunay usa ka bahin sa kuryente diha sa inyong lawas; nga kuryente maoy katumbas 

sa iyang gidak-on sa ebolusyon, ang usa ka microscopic bahin sa Balaang Trinidad 

malamboong; sois microscopic lapalapa; apan sa ingon microscopic nga sa gihapon dili mo-

ag; sa gihapon nangibabaw diha kaninyo, sa unod; uban sa iyang mga tig-alagad mga 

pangibog; sa Shine, kinahanglan matawo pag-usab; ang espiritu, kinahanglan moadto 

pinaagi sa sunod-sunod nga mga lawas sa unod; pag-abot sa usa ka gihatag nga instant, 

ang espirituwal nga kahayag outperforms sa tangibility sa unod; Mao nga, nga gisulat nga 

mas mahuyang sa unod; nagpasabot nga kahibalo, mahimong Nagdan-ag sama sa adlaw; 

sa paghimo sa mga kalan-on nagakapala; ug nagpasabot nga ang tanan nga kahibalo nga 

mausab ngadto sa Bright pisikal nga lawas; niining balaan nga proseso nahimamat sa tanan 

nga mga lapalapa sa uniberso; mga chiquititos, ingon nga kini mao ang usa ka binuhat nga 

sa unod, nga mahimong daku sa gingharian sa langit; Sila mga mga binuhat nga unod, diha 

sa dako nga mga kalibutan nga dili na; Suns ingon sa usa ka bug-os nga, naglangkob sa 

balaan nga universal kahibalo; gitawag nga Balaan nga Trinidad; sa ingon, ingon nga ang 

mga balaan nga Moises misidlak diha sa himaya; ang iyang nawong misanag solar fluid; ang 

iyang nawong sa usa ka balaan nga adlaw; gawas lamang nga sa kahayag, nga nagbilin sa 

usa ka balaan nga magnetic gahum; nga kontrolado sa iyang kaugalingong hunahuna; kining 

balaanong gahum, ang usa sa labing dako nga mga katingalahan nga bisan unsang mga 

hunahuna nga gipanag-iya; uban sa niini nga gahum sa hunahuna, Moises miabli sa mga 

tubig; nahimo sa mga suba ngadto sa dugo; Gihimo ko sa daghan nga mga balaan nga mga 

ilhanan, sa walay kinutuban nga gahum, balaan nga nga Jehova Amahan; ang salapi nga 



mga sudlanan, daghan sa pagbuhat sa uban niining mga balaan nga mga gahum; sila usab 

adunay makapadasig nga mga misyon; diha sa ilang kaugalingon nga mga balaod; ingon 

nga ang matag propeta sa kalan-on; walay usa nga mahimong usa ka propeta, gawas kon 

siya naghupot sa iyang kaugalingon nga espirituhanon nga mga gahum; kanila migamit sa 

balaang mahangturong Amahan, sa pag-asdang ang mga kalibutan; sa balaan nga 

nagpasabot nga kini mao ang managsama sa tanan nga mga panahon; kinahanglan nga dili 

malimot nga ang matag espiritu sa dihang mibiya sa Yuta, moagi sa celestial nga kalibutan; 

adunay moadto sa laing panahon; dili mao ang materyal nga panahon nga ang Yuta; mao 

ang celestial nga panahon; nga siglo diin ang usa ka yuta kaangay sa usa ka ikaduha nga sa 

azul; Busa, ang matag panahon nga elapses sa Yuta, mao lamang ang usa ka higayon nga 

diha sa Gingharian sa Langit; Kini nga panig-ingnan magamit sa diha nga ang tanan nga 

mga espiritu sa tawo nga nagpuyo sumala sa balaan nga sugo; nga nag-ingon: Kamo 

managsimba sa imong Ginoo, labaw sa tanan nga mga butang; labaw sa tanang mga 

bahandi; sa ibabaw sa imong kaugalingon; Kini nagpasabot nga sumala sa akong balaan 

nga sugo, walay yutan-ong anak nga makasulod sa gingharian sa langit; sukad sa tanan nga 

gigamit ang salapi; Niini nga pilosopiya, ako gipasidan-an sa kalibutan; sa daghan nga mga 

siglo ang milabay: ikaw dili mokaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo nga mga materyales; 

tungod kay kini mao ang temporaryo nga; nútrete unsa kini gasto; kini gasto paningkamot ug 

merit ang nakaangkon; kamo mokita sa imong pan pinaagi sa singot sa imong agtang; unsa 

ang kantidad sa usa ka kinabuhi sa matinuorong paghago; nga Jehova balaan nga Amahan 

wala mag-ingon, miulbo imong igsoon; wala moingon nga madato; wala mag-ingon, 

nagmugna dato ug mga kabus; Dili gayud; nga nagpasabut nga ang balaan nga Amahan 

mao ang: gobiérnate, sumala sa imong tanlag; sa tanan nga mga mapainubsanon, ang 

unang; sa uban nga mga pahibalo nag-ingon mas sayon sa mata sa usa ka dagum sa 

taliwala sa usa ka camello; sa usa ka dato nga tawo sa gingharian sa langit; lain nga 

pasidaan: sa pag-atiman nga sa wala sa imoralidad sa mga matarung; sa wala mao ang mga 

katawohan; Siya mao ang anak nga lalake sa tawo; child labor; ug ang katungod sa mga 

dautan; nga nagtuo nga ang salapi, ang sa pagpalit sa pagkabanhaw sa unod; Nalingla! 

paglahutay sa usa ka butang nga minugna sa hunahuna sa tawo, mao ang espirituhanon nga 

garbo sa dihang nga ang tawo nga imbensyon, wala magtagad ang labing gamhanan nga 

sugo; Kini nahitabo sa ubang mga kalibutan; sa ingon nga sa usa ka sukod nga kini nga mga 

kalibutan nga mapapas luna; mao ang ngano nga kini sa Diyos nga gisulat sa daghan nga 

mga tawag aron sa pagsulay sa sa tawhanong pilosopiya; apan diyutay ang gipili, nga ang 

makasulod sa gingharian sa langit; balaan nga kabilin nangulo tanan nga espiritu, aron 

mahimong usa ka hayag nga adlaw sa kaalam; walay mao ang dili kaayo niining balaan nga 

balaod; sa Gingharian sa Langit, mao ang labing mahinungdanon nga himaya, sila 

mosupsop sa usa ka microscopic binuhat; kini nga miabut gikan; labaw pa sa pagbalik niini, 

kinahanglan nga mibalik mahinlo; kinahanglan nga dili dad-on sa mga demonyo nga mga 

impluwensya; ingon nga mao ang bahandi; sa pagtudlo nga kamo sa iya, usa ka butang nga 

molungtad lamang og chimera sa Yuta; usa ka denario, ang espiritu nagkinahanglan, sa diha 

nga siya mobalik sa dapit, nga iyang gibiyaan sa makadiyot; Sa sukwahi; Kinahanglan nga 

ihatag manubag sa panahon nga gigahin sa ibabaw sa yuta; ikaduha kada ikaduha; gikan sa 

pagkatawo ngadto sa kinabuhi, hangtud nga ako gitawag sa langit; pagkadaku, dili gayud 

nagrepresentar bahandi; sa tanan nga mga bahandi-usik sa panahon alang sa mga espiritu; 



sa tanan nga mga tunglo; sa diha nga sila nawad-an sa ilang mga kinabuhi; alang sa mga 

bahandi, closes ang mga pultahan sa langit; gisulat: kamo dili mag-alagad sa duha ka 

agalon; nag-alagad o bahandi, o sa pag-alagad sa Ginoo; alagad sa mga binuhat sa iyang 

kaugalingon sa mga bahandi; nga nahibalo kon unsay mahitabo, nga ang mga binuhat 

nakadawat na sa ilang balus; Dugang pa dili makatagna; Ikaw dili mosulod sa balaan nga 

himaya; nagpadaku sa Yuta, ug shrank sa gingharian sa langit; balaan nga pilosopiya sa 

balaan nga Kordero sa Dios, mao ang walay katapusan nga walay katapusan nga pakig-

alyansa sa mga kerubin; nga ang matag molekula gilangkoban sa unod ug sa espiritu; Ang 

balaan nga Kordero sa Dios, mao lamang ang pilosopiya nga kabubut-on sa ibabaw sa yuta; 

mao lamang ang hinungdan, nganong walay kinutuban nga mga espiritu, mihangyo 

pamatuod sa kinabuhi sa tawo; mao ang produkto sa usa ka modelo kinabuhi nga 

nahimamat sa Diyos Sugo; nga walay paglapas, o sa usa ka microscopic bahin niini; Kini 

mao ang sa pilosopiya sa usa ka bata; pilosopiya sa usa ka bata mao ang sama sa duol sa 

nga sa mga manulonda pilosopiya; sila mas putli sa kasingkasing; dili nahimo, ni dautan sa 

ilang mga dalan; mao lamang ang mga tawo nga Bien siyensiya wala dunot; sa tanang 

ubang mga pilosopiya, nga gibuhat sa mga hunahuna sa tawo, mawala; dili mosulod sa bag-

o nga kalibutan; ingon nga walay katapusan, ang yawa misulod sa Gingharian sa Langit; -sa-

espiritu nga mga anak, nasayud nga ang gingharian sa langit; ang dako nga espirituhanon 

nga mga giya, sila gitudloan; gikan sa mga kapanahonan sa milabay; bag-o mga panon sa 

katawhan, sa pagtan-aw nga may kataha, ang dakong solar telebisyon screens; tan-awa diha 

kanila sa universal sa telebisyon; nga walay sinugdanan; ug walay katapusan; Adunay mga 

kalibutan nga ug makita; sa lain nga mga kalibutan; mga kalibutan galaksiya gubat; makita sa 

lain nga mga pulong, ang tanan nga mga ideya sa matag binuhat natawo, sa panghunahuna 

pagpalapad uniberso; mga ideya, nga sa paglabay sa panahon immemorial, nahimong 

dagkong mga kalibutan; didto, ang espiritu-nga mga anak, sa pagsaksi sa pagkatawo, 

kalamboan ug pag-antus sa mga kalibutan; tan-awa ang tanan nga balaan nga proseso sa 

unsa nga paagi nga ang usa ka microscopic ideya ang ginasaad sa planeta; Planeta tan-

awon ang talagsaong mga istorya; nga sa kasagaran sa mga transmitted gikan sa kalibutan 

ngadto sa kalibutan; may miabut sa ibabaw sa pipila ka mga makapadasig nga katalagsaon; 

pagbaton sa iyang hunahuna, ang usa ka klarong ideya sa balaan nga makita sa gingharian 

sa langit; didto sa umaabot nga mga doktrina manindog; nga pagbag-o sa mga batasan 

planeta; ang mga nag-unang sa mga manalagna nga gihatag sa kalibutan; didto panganay 

sa mga anak sa mga dinasig ug sa pagtuon, balaan nga mga plano; ang tanan gusto sa usa 

ka misyon sa kaayo nga hilit nga mga planeta; sa tanan nga mga galaksiya kategoriya; sa 

walay kinutuban nga dalan sa kinabuhi; sa taliwala kanila mao ang mga kalibutan sa unod; 

kini iya sa microscopic planeta nga Yuta; mga pulvos nga nailhan nga mga planeta; kini mao 

ang didto nga Panganay sa Diyos Solar, si Kristo nangutana sa walay katapusan nga 

Amahan Jehova, mianhi sa Yuta sa pagtudlo sa usa ka bag-o nga balaod sa gugma; sa 

pagtudlo sa mga balaan nga doktrina sa balaan nga Kordero sa Dios; wala moabut aron sa 

pagtudlo sa paggamit sa puwersa; alang sa pwersa sa, na natuman sa mandato; na 

gisulayan sa planeta; Kini nag-alagad sa iyang kaugalingon nga ebolusyon, ang tawhanong 

binuhat; Kristo gidala ngadto sa kalibutan sa usa ka bag-o nga paagi sa buhi; sila dili sama 

sa mga hari sa Brutal fucking panahon, sa diha nga siya miabut sa Yuta; niini nga mga 

demonyo, daan dau- tang panghunahuna, nakakita makadaot sa ilang mga pribilehiyo 



gipanghimaraut; mao nga naintriga ug gipatay sa Solar Unang Natawo; nahitabo, unsa pa 

ang mahitabo sa Yuta; modernong mga dato, mao ang mga sama nga espiritu, sa baruganan 

sa sa Yuta; niini nga mga demonyo sa ambisyon, sila usab sa pagpatay; ingon nga nahitabo 

sa imong kaugalingong yuta; wala mahibalo niining mga pakadaotan, himaraot, nga diha sa 

sama nga toril, ang hustisya sa Diyos; magbangotan ug pagpangagot sa mga ngipon, 

naghulat; sa pagkahibalo gikan sa moral nga instruksiyon, ang mga mapainubsanon nga 

mao ang unang sa atubangan sa balaan nga Amahan Jehova; kinahanglan nga ang unang 

sa paghari sa kalibutan; tungod kay sila mao ang mga una sa Gingharian sa HEAVENS.- 
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