
BOŽÍ BERÁNKU BOŽÍ; JEJICH BOŽSKÉ FILOZOFIE; BOŽSKÉ LAMB ZE 

STŘÍBRA; POKORA Z JEHŇAT; NOVÝ TRIUMPH BOŽÍ BERÁNKU BOŽÍ, 

O SÍLE A LIDSKÉ HRDOSTI. 

Ano malého chlapce; Budeme pokračovat s božské filozofie, který učil mé božské přikázání; Pokud 

lidstvo už byla vedena je, ujišťuji vás, že malý kluk, že toto lidstvo by bylo potřeba pro Boží rozsudek; 

Boží přikázání byla dána do světa, aby skrze ně, taky všechny ducha, jejich test v životě; Tam byl daný 

okamžik, že všechny ducha, nevědomý života na planetách masa; ale oni věděli, že dříve či později 

dokázali by určité filozofie; nejen lidské filozofie; testy na planetách, jsou nekonečné; nikdy nebude mít 

omezení; nebo mít nikdy Božské Lamb of God je mandátu Božské lásky a pokory, za žádného tvora 

myšlení. všechny špatně jen zvíře, jen božské lamb, představuje jedinečné nevinnost; To nesouvisí s 

páchají síly; jeho citlivost, se mu vyneslo božské předvoleb, ve svobodné vůle nebeského Otce Jehovu; 

Pokora, je v Boží Beránek; a bez pokory, nikdo, kdo vstoupí do království nebeského; napsal, že je to, že 

je jednodušší vstoupit Velbloud uchem jehly, než narušitel mé božské právo, království nebeské; Každý 

lidský duch hovořil s božské lamb, před příchodem do důkazem života; všechny lidské duše, chválili ho 

v království nebeské; všichni hráli v nebeského příbytku; Každé dítě není zvířat; Oni jsou všichni synové 

téhož otce; záleží jaké své fyzické podobě, nebo jeho filozofie; v království nebeském jsou všechny 

telepatické; protože všichni dosáhli věčné slávě; náklady na nekonečné pocení vpředu; v nekonečné 

planety; Jak bylo napsáno je, že každý duch, to musí znovu narodit, k dosažení Boží království; To 

znamená, že každá duše má pouť materiální vesmír; míjí nekonečný planety; Zkuste nekonečná 

filozofie; a všechny z nich jsou jedním z božského způsobů, přičemž božské Lamb of God; všechny 

formy, má solární božské nevinnost; protože všechny mají stejný princip; Nikdo se narodil v království 

nebeské; Vzhledem k tomu, že nikdo disponuje, celková věčnost; Ne-li otec; všechny bez výjimky, jsou 

božsky podřízené, lásku nebeského otce; a tato Boží láska, je živým a expanzivní; pokračuje otce, a 

pokrok dětí; ve věčnosti, jeho božské duchovní hierarchie. 

 

Ano malého chlapce; Já vím, že necháte přemýšlet o bratra šperky šperky Ondania; Já vím, že svět bude 

pohrdají protože pomáhal prodávat v pěti set Erby, Lamb of God; On se bude vzpomínat všechny 

generace, jako moderní Jidáš; stejně jako ho v vašem světě miliony ambiciózní; to dělají ne trepidan 

prodávat své vlastní věčnost; tedy řeknu vám, malého chlapce, který tento démon komerční ambice, 

krvavé slzy budou plakat; On bude klást stejné Lamb of God, vzkříšení v novém světle; Zeptá se jako 

klást milionů, zpět na to, že dítě; ale nebudete mít nic; nebo právo používat v životě, božské Lamb ze 

stříbra; symbol čistoty a čistoty svědomí každého z nich; Nějaký čas jsme mu, tak on vykálejí; Je to 

jeden z milionu, který prokletí zlata; prokletí své vlastní celní; prokletí rodičů; a on jeho pokorný v srdci; 

ti, kteří byly respektující Boží slovo; něco jako udělal tento duch, v jiném světě; Žil nadšený z filozofie, 

který trvá, trvá jepičí život masa; Je napájen z filozofie, které nejsou poskytovány ani věčnosti, ani 



vstup do království nebeského; tak se to stane s hovory, bohatého světa; kletba otce a matky; pláč a 

skřípění zubů; Důvod je velmi jednoduchý; v Boží spravedlnosti zatímco větší blaho lidského ducha, 

vážnější je spravedlnost; učil skrze Boží slovo, že všichni jsou si rovni před Bohem; Proto se vláda země, 

musela být stejná pro všechny; Ano, tak nekonal, to byla skupina démonů, kteří toto pravidlo byl dobrý 

obchod; svět ví, tyto démony, které nebrala v úvahu mé božské přikázání, podle kapitalisty; Oni jsou 

tvůrci dobré vědy; těmito propadnu existují na světě, bohaté a chudé; tyto démony suchozemské svět 

bude božsky juzjado; Oni jsou viníci, pláč a skřípění zubů, miliony a miliony mého skromného dětí; více, 

ne démon, narušitel Božího zákona, bude uniknout; je to platit; oko za oko, zub za zub; Je to zákon 

světů masa; nedokonalé světy; mikroskopické světy; jedinou nadějí, zbývá na těchto prokletých, je 

pokání; Tedy pokud pokání enloquecerían žádný exsistiria, tyto démony; duchovní otec, vytvořil 

anděly; a hrdosti, vycházející z svobodná vůle duchovního, aby jim démoni; Zapomněl jsem, kdo, 

ztracené v temnotách; Napsal uživatel byl, že božský otec Lord je věčné světlo; a zatímco více utrpěl 

stvoření, je největší v království nebeském; Proto vyvolení, byly vybrány jeho díla jsou první; byla 

napsána, což je jednodušší, že mezi Velbloud uchem jehly, než násilník v království nebeské; To má 

mnoho významů; vysvětluje, jak přísná je boží spravedlnosti; To ukazuje, že zvířecí volání jsou skvělé v 

království nebeské; Pokud jde o autora, ani zvíře exsisted v jeho božské příbytky; jen exsisted dětí; mít 

fyzickou podobu s; zvířecí koncept, je božská rasa života, u těchto lihovin; Ptali se říkalo zvířat; a ptali 

se plnit stejnou filozofii; například některé lihoviny ptali se lidské opice; a ptali se zkoušejí v této 

filozofie; Napsal uživatel byl, že každý duch je testován v životě; nejen o člověku jménem; ale pro 

všechny lidské bytosti; Nikdo není méně duchovní otec Pána; Boží spravedlnost je tak obrovský, že 

význam lidského tvora, je ztracen v nekonečno; ještě více; lidský život se dívá s zející lhostejnosti; s 

stejnou lhostejností, která se používá lidské bytosti. ještě více; lidský život je téměř neznámý, v 

království nebeské; jen vím, že v těchto polvitos, Ztraceni ve vesmíru; mnoho volání planety, žijící život 

jednotky; a vím, že v daném okamžiku, musí existovat žádné stopy, co byl svět; To je napsal: Mine 

zemi; více božského slova se nikdy nepomine; Proto Boží slova: světlo a světlo bylo provedeno; Přesto 

je i nadále vyrábět světy a slunce; v takovém množství jako mysl může představit; Božské telepatické 

kresba, učil, že božské Lamb of God, je slunečního původu; má své vlastní životní filozofii; má své 

vlastní expanzivní trojice; než že planety Země, vznikají k životu, již, božské Lamb of God, narodil se 

znovu, na jiných planetách; Boží vláda nemá, ani mít bez omezení; Trojice žijící, vynásobí a rozšiřuje 

jejich vlastní myšlení dětí, božského dědictví; všechny mají část elektrické energie v těle; že elektřina, 

odpovídá v jeho evoluční opatření, mikroskopické části expanzivní trojice; jsou mikroskopické podešví; 

ale tak mikroskopické, které stále nesvítí; Stále převládá ve vás, maso; s průvodními vášněmi; aby 

mohli zazářit, musí se rodit znovu; ducha, musí projít po sobě jdoucích těla z masa; přijíždí v daném 

okamžiku, aby zářit duchovní, překonává zmocňovalo masa; To je proč to bylo napsáno: slabé je maso; 

To znamená, že znalosti, se stává, zářící jako slunce; Prosím, aby maso, neplatné; a to znamená, že 

všechny znalosti je transformován do fyzického těla světlé; Tato božská procesu splněny všechny 

slunce vesmíru; byly maličké, jak je to tvor masa, velké, v království nebeské; byla to stvoření masa, v 

obrovské světy, které již; Slunce jako celku, představují univerzální božské poznání; návštěva 



Nejsvětější Trojice; Takže, jako Božská Moses shine v a majestátních; jeho tvář vyzařovala solární 

kapaliny; jeho tvář byla Boží slunce; s tím rozdílem, že jasu, odešel božské magnetické síly; že byl 

ovládán svou vlastní mysl; Toto božské moci, byla jedním z největších divů, které se zmocnil veškeré 

mysl; s touto duševní sílu Moses otevřela vody; vyvinuté, krvavá řeka; Udělal jsem mnoho božské 

znamení, nekonečné moci nebeského Otce Jehovu; stříbrný lodě mají mnoho společného s těmito 

božskými silami; Mají i vznešené poslání; v jejich vlastním právním předpisům; Jak je má všechny 

prorok masa; Nikdo se může stát prorokem, pokud nemáte své vlastní duchovní pravomoci; z nich, Boží 

věčný otec, se spoléhá na krmení světy; božské médium, které používá, je stejná po celou dobu; By se 

nemělo zapomínat, že všechny ducha, když opustí zemi, předá do nebeského světa; Jde někdy jindy; To 

není rozhodné době země; nebeské čas; v zemi století odpovídá světle modré druhé; Proto vždy, když 

bude provedeno na světě, je jen na okamžik v království nebeské; Tento příklad je platný, když každý 

lidský duch žije podle božského mandát; On řekl: uctívají svého pána, především věci; podle všech 

bohatství; které o sobě; To znamená, že podle mé božské mandát, suchozemské syn, mohou vstoupit 

do království nebeského; Vzhledem k tomu, že všechny použité peníze; Tato filozofie a byl poučen na 

světě; Od doby před mnoha staletími: jíst ze stromu poznání dobrého materiálu; protože je předán; 

výživné sami se co to stojí; Co znamená úsilí a vydělává zásluh; budete vydělávat chléb v potu čela; Co 

činí život poctivé práce; božský otec Pána, řekl: explodovat váš bratr; není řekl: zbohatnout; není řekl: 

vytváří bohaté a chudé; rozhodně než; Co je myšleno tím duchovní otec, je: řídit, dle svého svědomí; 

všechny Pokorný, jako první; Další oznámení říká: je jednodušší, že mezi Velbloud uchem jehly; to za 

bohaté v království nebeské; Další oznámení: to je starat se o levice, nemorálnost práva; levice je lidé; 

je syn člověka; syn práce; a právo, jsou zkorumpované; kdo věří, že peníze budou kupovat vzkříšení 

těla; oklamán! perzistence v něčem vynalezený lidské mysli, je vynikající duchovní, když tento lidský 

vynález, nebude brát v úvahu svrchovaný mandát; To se stalo v jiných světech; do určité míry tyto 

světy odstraněna z vesmíru; To je důvod, proč byl božsky napsal: mnoho volání vyzkoušet lidské 

filozofie; a pár vyvolených, kteří vstoupí do království nebeského; božské dědictví vede ke každému 

duchu, aby se stal jasné slunce moudrosti; Nikdo není méně v této Boží zákon; Království nebeské, je 

nejvyšší slávy, který může předstírat, že mikroskopické bytost; To vyšlo; více, musí být čisté; Neměla 

přinést démonickými vlivy; Jak se má bohatství; To vás naučí, jak byl přivlastnění, něco, co trvá jen 

Chiméra v zemi; desetník, má ducha, až se vrátí na místo, kde se na okamžik; Právě naopak; Je třeba 

zadat účet času stráveného na zemi; základ druhé druhé; Vzhledem k tomu, že se narodil do života, až 

byla volána na obloze; velikost, nikdy představuje bohatství; veškeré bohatství, je ztráta času pro 

ducha; všechny proklínat Když jste opustili život; jako bohatství uzavírá les brány nebes; Napsal uživatel 

byl: nemůže sloužit dvěma pánům. bohatství je podává, nebo sloužil Pánu; Ano tvor využily bohatství; 

vědět, co očekávat, to stvoření už dostal svou odměnu; nemá žádné božské sčítání; Nelze zadat Boží 

slávy; to v zemi a v království nebeské; božské filozofie božské Lamb of God, je v nekonečné nekonečné 

cherubů spojenectví; Kdo skládá jednotlivé molekuly těla a ducha; Božské Lamb of God, představuje 

jedinečné filozofie, která zůstane v zemi; To je jedinou příčinou, že nekonečná duše, důkaz lidského 

života; Je to produkt model života, který splnil Boží přikázání; bez porušení, a to i mikroskopické části; 



Je to dítě vlastní filozofie; filozofií dítěte, je nejbližší věc k Andělské filozofie; jsou více čistého srdce; 

Oni nejsou snoubenců, ani zkorumpovaný, v jejich zvyky; Oni jsou jediní, v nichž nebyla věda o dobré, 

shnilo; všechny ostatní filozofie, vytvořené lidské mysli, zmizí; nejsou v novém světě; jako vždy ďábel 

vstoupil do království nebeského; espiritus Ondra, vím, že království nebeské; velkou duchovní 

průvodci, se učí; od věčnosti zpět; bezprecedentní davy, jsou ohromeni, kolosální sluneční televizní 

obrazovky; najdete v nich, univerzální televize; To nemá žádný začátek; a nemá žádný konec; Existují 

světy, které tam byly a budou existovat; Podívej tajemných světů; svět ve válce; jinými slovy, vidět 

všechny představy o kolik bytost narodí, v neprodané myšlení; myšlenky, že v průběhu věčného času, 

se staly obrovské světy; Tam espiritus-ninos, svědkem narození, rozvoj a utrpení světů; Oni vidí božské 

proces, jak mikroskopické myšlenku, bude realizována v planetě; Vypadá to úžasné planetární příběhy; 

je to často přenášeny svět; Existuje více než kterýkoliv inspirativní génius; BEROUCE v úvahu, je vágní a 

božský nápad jak je vidět v království nebeské; odtud pocházejí budoucí učení; zvyky, které proměnit 

planety; které proroci přinést konkrétní světa; Prvorozeného syna, inspiraci a studie, božské plánů; 

Všichni chtějí mise v daleké planety; všechny galaktické kategorií; nekonečné forem života. mezi nimi 

jsou světy masa; do které patří mikroskopické planety Země; planety známé jako prášek; Tam byl, kde 

nazývá božské první sluneční, Kristus, Bůh věčný otec, přijďte na zem učit nový zákon lásky; učit Boží 

nauky božské Lamb of God; Nepřišla učit použití síly; protože síla, měl již splnila mandát; Již byla 

testována na planetě; Již splnila svůj vlastní vývoj v lidskou bytost; Kristus přinesl do světa, nový způsob 

života; Nebylo to prokletý Kings brutální čas, přišel na zemi; Tyto démony, podvodníci, vypadal 

ohrožující jejich prokletý oprávnění; Právě proto zaujalo a zabil prvorozený sluneční; stalo se, co ještě 

se stane na zemi; moderní bohatí, jsou samy o sobě duchy, princip země; Tyto démony nadměrné 

ambice, také zabil; To se děje ve své vlastní zemi; Nevím, tyto propadnu, které v téže složit, je boží 

spravedlnosti; pláč a skřípění zubů, čekají vás; vědomí pro mravní ponaučení, pokorný jsou první před 

nebeský Otec Jehova; měly by být první, kdo vládl světu; které jsou první v království nebeské. 

Píše: Alfa a Omega 

ALPHA AND OMEGA 

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, 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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