
GUDDOMMELIGE LAMB AF GUD; DERES GUDDOMMELIGE 

FILOSOFI; DEN GUDDOMMELIGE LAMB SØLV; YDMYGHED LAVET 

LAM; NY TRIUMF FOR DEN GUDDOMMELIGE LAMB AF GUD, OM 

STYRKEN OG MENNESKELIGE STOLTHED. 

Ja lille dreng; Vi vil fortsætte med den guddommelige filosofi, der lærte min guddommelige 

befalinger; Hvis hele menneskeheden havde været styret af dem, jeg forsikre dig lille dreng, som 

denne menneskelighed, der ville være behov for en guddommelig dom; de guddommelige befalinger 

blev givet til verden, så der gennem dem, gør alle ånd, deres test i livet; Der var et bestemt øjeblik, at 

alle ånd, uvidende om livet på verdens kød; men de vidste, at de før eller senere ville bevise en 

bestemt filosofi; ikke kun menneskelige filosofi; tests på planeter, er uendelig; de vil aldrig have en 

grænse; eller aldrig har haft dem; Den guddommelige Guds lam er den guddommelige mandat af 

kærlighed og ydmyghed, for enhver tænkning væsen. alle dårligt kaldes dyr, kun den guddommelige 

lamb, repræsenterer den unikke uskyld; Det er relateret til enhver handling af kraft; dens følsomhed 

har tjent ham en guddommelig præference i den frie vilje af den himmelske Fader Jehova; ydmyghed, 

er i den guddommelige lam; og uden ydmyghed, ingen ind i Himmeriget; skrevet, det er, at det er 

lettere at komme ind en kamel igennem et nåleøje end en krænker af min guddommelige lov, i 

Himmeriget; alle menneskelige ånd talte med den guddommelige lamb, før de kom til bevis for liv; 

alle menneskers ånder, roste ham i Himmeriget; alle spillede i den himmelske bolig; Ethvert barn, er 

der, ikke dyr; de er alle sønner af den samme Fader; Ligegyldigt hvad din fysiske form, eller hans 

filosofi; i Himmeriget er alle telepatisk; fordi alle har nået den evige herlighed; udgifterne til uendelig 

sweats foran; i uendelig planeter; som skrevet, det er, at enhver ånd, det har at blive født på ny, at nå 

Guds rige; Det betyder, at hver ånd har en pilgrimsrejse af det materielle univers; passerer af 

uendelig planeter; Prøv uendelig filosofier; og alle af dem er en af de guddommelige måder, idet den 

guddommelige Guds lam; alle formularer, er solar guddommelige uskyld; fordi alle besidder de 

samme princip; Ingen er født i Himmeriget; Da ingen besidder, den samlede evigheden; Hvis ikke 

Faderen; alle uden undtagelse, er guddommeligt underordnede, af kærlighed til den himmelske 

Fader; og denne guddommelige kærlighed, er levende og ekspansiv; forløber Faderen, og fremskridt 

børn; i evighed, hans guddommelige åndelige hierarkier. 

 

Ja lille dreng; Jeg ved, at du ikke forlader tænkning om bror smykker Ondania smykker; Jeg ved, at 

verden vil foragte det; fordi han vovede at sælge i fem hundrede våbenskjolde, Guds lam; Han vil 

blive husket af alle generationer, som den moderne judas; og ham, der i din verden, millioner af 

ambitiøse; det de gør ikke trepidan at sælge til sin egen evighed; Derfor vil jeg fortælle dig lille dreng, 

som denne dæmon kommercielle ambitionsniveau, tårer af blod vil græde; Han vil bede samme Guds 



lam, genopstod i nye kødet; Det vil bede som spørge millioner tilbage til at være et barn; men du får 

ikke noget; eller retten til at bruge i livet, den guddommelige Lamb sølv; symbol på renhed og renhed 

samvittighed på hver enkelt. Nogle gang vi gav ham, så han repressalier; Det er en af de millioner, 

som forbander guld; forbande deres egne skikke; forbande deres egne forældre; og han hans til den 

ydmyge i hjertet; dem, der har været respekt for det guddommelige ord; noget lignende, gjorde 

denne ånd, i en anden verden; Han levede glade i en filosofi, der varigt der varer en flygtig liv af kød; 

Det er fodret fra en filosofi, der ikke findes hverken evighed eller træder i Himmeriget; så det vil ske 

med opkald, rige i verden; de forbande far og mor; midt i en grædende og tænderskæren; grunden er 

meget simpel; i guddommelig retfærdighed, mens mere velfærd nød den menneskelige ånd, mere 

alvorlig er retfærdighed; blive undervist gennem den guddommelige ord, at alle er lige for Gud; 

Derfor, regeringen i landet, må have været lige for alle; Ja så har ikke fundet sted, var det en gruppe 

af dæmoner, der har set denne regel var en god forretning; verden ved disse dæmoner, der ikke 

tages hensyn til min guddommelige befalinger af kapitalisterne; de er skaberne af god videnskab; af 

disse damned, er der i verden, rig og fattig; af disse dæmoner, vil jordbaseret verden blive 

guddommeligt juzjado; de er skyldige, for gråd og tænders tænder, millioner og atter millioner af min 

ydmyge børn; mere, ingen dæmon, krænker af min guddommelige lov, vil flygte; Det gør det betale; 

øje for øje, tand for en tand; Det er loven i verdens kød; ufuldkommen verdener; mikroskopiske 

verdener; det eneste håb tilbage til disse forbandede, er omvendelse; Derfor, hvis omvendelse 

enloquecerían ingen exsistiria, disse dæmoner; den guddommelige Fader, lavet engle; og stolthed 

stammer fra FREEWILL åndelige, gøre dem dæmoner; Jeg glemmer som tabt i mørket; skrevet var, at 

den guddommelige Fader Herren er evige lys; og mens mere lidt en skabning, er størst i himlenes 

rige; Derfor, udvalgte blev valgt sig selv; af hans værker er de første; var skrevet, som er lettere at der 

mellem en kamel igennem et nåleøje end en voldtægtsforbryder i Himmeriget; Dette har mange 

betydninger; forklarer, hvordan strenge er den guddommelige retfærdighed; Det viser, at de 

animalske opkald, er stor i Himmeriget; som for skaberen, ikke animalsk exsisted i hans 

guddommelige abodes; kun exsisted børn; har den fysiske form har; begrebet dyr er en guddommelig 

race for livet, for disse ånder; De bedt om at blive kaldt dyr; og de bedt om at opfylde den samme 

filosofi; såsom visse spiritus, de bad om at blive menneskelige aber; og de bad om at blive testet i 

denne filosofi; skrevet var, at hver ånd er testet i livet; ikke kun menneskelige kaldet; men til alle 

mennesker; Ingen er mindre den guddommelige Fader Herren; guddommelige retfærdighed er så 

enorme, at betydningen af at være et menneskeligt væsen, er gået tabt i uendeligt; endnu mere; 

menneskeliv, ser med en gabende ligegyldighed; med den samme ligegyldighed, som er brugt i 

mennesket. endnu mere; menneskeliv, er næsten ukendt i Himmeriget; bare vide, at der i disse 

polvitos, tabt i rummet; mange kalder planeter, lever livet drev; og vide, at i et givet øjeblik, skal der 

ingen spor af, hvad der var en verden; Dette er skrev: vil passere jorden; mere min guddommelige 

ord vil aldrig gå væk; Derfor, de guddommelige ord: være lys og lyset var gjort; Men det fortsætter 

med at producere verdener og Sole; i sådan en mængde, som sindet kan forestille sig; Guddommelige 

telepatisk lærte tegning, at guddommelige Guds lam, er af solar oprindelse; har sit eget levende 



filosofi; har sin egen ekspansiv Trinity; før at planeten jorden, opstå til liv, allerede, den 

guddommelige Guds lam blev født igen, på andre planeter; din guddommelige regeringstid har ikke, 

og heller ikke vil have nogen grænse; Trinity bor, ganger og udvider på deres egen tænkning børn, 

guddommelige arv; alle har en del af elektricitet i dine organer; at elektricitet, svarer i sin 

evolutionære foranstaltning, en mikroskopisk del af den ekspansive Trinity; du er mikroskopiske såler; 

men så mikroskopisk, der stadig ikke skinne; Det er stadig fremherskende i dig, kødet; med sin 

ledsager lidenskaber; Hvis du vil være i stand til at skinne, skal du være født igen; Ånden, skal passere 

gennem successive organer af kødet; ankommer på et givet tidspunkt at skinne åndelige, 

udkonkurrerer tangibility kødet. Det er hvorfor det var skrevet: svag er kødet. Det betyder, at viden, 

bliver skinner som en sol; Venligst gøre kødet, ugyldige; og det betyder, at al viden er omdannet til 

fysiske krop lyse; denne guddommelige proces opfyldt alle Sole i universet; de var små, da det er en 

skabning af kødet, til at være stor i Himmeriget; de var væsener af kød i kolossale verdener, der er 

ikke længere; Suns som helhed udgør den universelle guddommelige viden; kaldes Holy Trinity; så, 

som den guddommelige Moses skinne i herlighed og Majestæt; hans ansigt stammede solar væske; 

hans ansigt var en guddommelig solen; med den forskel, at lysstyrken, han forlod en guddommelig 

magnetiske magt; at han blev kontrolleret af sit eget sind; denne guddommelige magt, har været en 

af de største vidundere, der nogen sind har besat; med denne mentale kraft åbnede Moses farvande; 

udviklet, blood River; Jeg har lavet mange guddommelige tegn, af den uendelige strøm af den 

himmelske Fader Jehova; de sølv skibe, har meget at gøre med disse guddommelige kræfter; De har 

også sublime missioner; i deres egen lovgivning; Hvordan har dem alle profeten af kød; Ingen kan 

blive profet, hvis du ikke har deres egen åndelige beføjelser; af dem, den guddommelige evige Fader, 

bygger på at fodre verdener; den guddommelige medium, der bruger, er den samme på alle 

tidspunkter; Det bør ikke glemmes, at alle ånd når det forlader stedet, går til den celestiale verden; 

Der går en anden gang; Det er ikke tidspunktet i jorden; er det celestiale tid; i en jorden århundrede, 

svarer til en lyseblå andet; Hver gang den finder sted på jorden, er derfor kun et øjeblik i Himmeriget; 

I dette eksempel er gyldig, når alle menneskelige ånd, har boet efter den guddommelige mandat; Han 

sagde: tilbede din Herre, først og fremmest ting; af på alle rigdom; ved om dig selv; Det betyder, at 

ifølge min guddommelige mandat, enhver jordbaserede søn, kan komme ind i Himmeriget; Da alle 

har brugt penge; Denne filosofi og blev rådgivet til verden; Siden mange århundreder siden: spiser 

ikke fra træet til kundskab om godt materiale; fordi det er gået; nærende dig selv med hvad det 

koster; Hvad gør indsats, og tjener fortjeneste; du vil tjene brødet af sved i dit ansigts; hvad der udgør 

en levetid på ærligt arbejde; den guddommelige Fader Herren, sagde: eksplodere din bror; ikke sagt: 

blive rig; ikke sagt: skaber rig og fattig; helt sikkert end ikke; Hvad menes der med den guddommelige 

Fader, er: styrer du, ifølge din samvittighed; alle ydmyge, være først; en anden meddelelse siger: er 

lettere at der mellem en kamel igennem et nåleøje; der en rig i Himmeriget; en anden meddelelse: at 

tage sig af til venstre, umoral af højre; til venstre er folket; er søn af mennesket; søn af værket; og til 

højre, er den korrupte; der mener, at pengene vil købe kødet; opstandelse fantast! persistens i noget 

opfundet af det menneskelige sind, er fantastisk åndelige når dette menneskelige opfindelse, tager 



ikke hensyn til den øverste mandat; Det er sket i andre verdener; til en vis grad, er disse verdener 

blevet slettet fra plads; Derfor var guddommeligt skrevet: mange opkald til prøve den menneskelige 

filosofi; og få de udvalgte, der vil ind i Himmeriget; den guddommelige arv fører til enhver ånd, til at 

blive en lyse sol af visdom; Ingen er mindre i denne guddommelige lov; Himmeriget, er den højeste 

ære, som kan foregive at en mikroskopisk væsen; Det kom ud; mere skal til det, være rent; Du bør 

ikke bringe dæmonisk indflydelse; Hvordan er rigdom; det lærer du været tilegne sig, noget, der varer 

kun en chimera i landet; en skilling, tager ånd, når han vender tilbage til stedet, hvor kom et øjeblik; 

Tværtimod; Du skal give hensyn til tidsforbrug på jorden; sekund for sekund grundlag; Da han blev 

født til livet, indtil det blev kaldt i himlen; storhed, repræsenterer aldrig rigdom; alle rigdom, er tab af 

tid for ånden. alle forbande det; Når du har forladt liv; som rigdom, lukker les gates af himlen; skrevet 

var: kan ikke tjene to herrer. rigdom er forkyndt eller serveret for Herren; Ja benyttet væsen sig af 

rigdommen; at vide hvad de kan forvente, har dette væsen allerede modtaget hans belønning; har 

ikke guddommelig tilføjelse; Du kan ikke angive den guddommelige herlighed; det så godt ud i jorden, 

og faldt i Himmeriget; den guddommelige filosofi af den guddommelige Guds lam er i endeløse 

uendelig englebørn alliancer; der komponerer hvert molekyle af kød og ånd; Guddommelige Guds 

lam, repræsenterer den unikke filosofi, som vil forblive i landet; Det er den eneste årsag, der uendelig 

spiritus, kaldet for bevis for menneskets liv; Det er produktet af et liv model, som har opfyldt de 

guddommelige befalinger; uden at overtræde, selv en mikroskopisk del af det; Det er et barns egen 

filosofi; filosofien bag et barn, er det tætteste ting at den engleagtige filosofi; er de mere rene af 

hjertet; de er ikke forlovet, heller ikke korrupte, i deres skikke; de er de eneste, hvor videnskaben om 

god, ikke har rådnet; alle andre filosofier, lavet af det menneskelige sind, forsvinder; de er ikke i den 

nye verden; som nogensinde, er Djævelen trådt ind i Himmeriget; espiritus-ninos, ved, at 

Himmeriget; de store åndelige guider, undervises; fra evighed tilbage; hidtil uset skarer, er forbløffet 

over, kolossale solar TV skærme; Se i dem, universal tv; Det har ingen begyndelse; og har ingen ende; 

Der er verdener, der har været og der vil være; ser mærkelige verdener; verdener på krig; set med 

andre ord alle ideer om hvor meget væsen er født, i den ekspansive univers af tænkning; ideer, at de i 

løbet af den evige tid blevet kolossale verdener; Der, vidne espiritus-ninos, fødsel, udvikling og 

smerte af verdener; de ser den guddommelige proces, af hvordan en mikroskopisk idé, indtræden i 

en planet; de ser vidunderlige planetariske historier; at det ofte er sendt verden verden; Der er mere 

end nogen inspirerende geni; holde sig for øje, en vag og guddommelige idé, som ses i Himmeriget; 

Herfra kommer de fremtidige doktriner; den told, der omdanner til planeter; som profeterne bringe 

til særlige verden; Der, den førstefødte sønner, inspireret og undersøgelse, guddommelige planer; 

ønsker alle en mission i fjerne planeter; af alle galaktiske kategorier; uendelig former for liv; blandt 

dem er verdens kød; som tilhører den mikroskopiske planeten jorden; planeter kendt som pulver; Der 

var hvor den guddommelige første Solar, Kristus, kaldet til Guds evige Fader kom til jorden for at lære 

en ny lov om kærlighed; at lære de guddommelige doktriner af guddommelige Guds lam; Det kom 

ikke til at undervise magtanvendelse; fordi kraften, han havde allerede opfyldt mandatet; Hun havde 

allerede testet på kloden; Det havde allerede opfyldt sin egen udvikling i de menneskelige væsen; 



Kristus bragte til verden, en ny måde at leve; Det var ikke den forbandede Kings den brutale tid, kom 

han til jorden; Disse dæmoner, svindlere, kiggede truende deres forbandede privilegier; Derfor er de 

fascineret og dræbte førstefødte Solar; sket, hvad selv sker på jorden; de moderne rige, er selv 

spiritus, af princippet om jorden; Disse dæmoner af overdreven ambition, også dræbt; som det sker i 

deres eget land; ikke kende disse forbandet, som i den samme fold, er guddommelig retfærdighed; 

gråd og tænderskæren, venter dig; kendskab til moralsk instruktion, den ydmyge er første før den 

himmelske Fader Jehova; de bør være de første til at regere verden. som er først i riget af himlen. 
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