
BOŽÍ BARÁNOK BOŽÍ; ICH BOŽSKEJ FILOZOFIE; BOŽÍ BARÁNOK 

STRIEBRA; POKORA UROBIL BARÁNKA; NOVÉ TRIUMF BOŽÍ 

BARÁNOK BOŽÍ, O SILE A ĽUDSKEJ HRDOSTI. 

Áno, malého chlapca; Budeme pokračovať s božskej filozofia, ktorá učí moje Božie prikázania; Ak 

celé ľudstvo mal bola vedená pod nimi, uisťujem vás, chlapček, ktorý toto ľudstvo, by bolo 

potrebné pre Boží súd; Božie prikázania, dostali do sveta, tak že cez ne, robiť všetky ducha, ich 

skúška v živote; Tam bol daný okamih, že všetky ducha, nevedomý život na planétach mäsa; ale oni 

vedeli, že skôr či neskôr by preukážu niektorých filozofiou; nielen ľudské filozofie; testy na 

planétach, sú nekonečné; oni nikdy nebude mať limit; alebo nikdy ne; Boží Baránok Boží je mandát 

božskej lásky a pokory, pre všetky stvorenia myslenia. všetky zle tzv zviera, len Boží Baránok, 

predstavuje jedinečný nevinnosť; Je to nesúvisí s akýkoľvek akt nadobudol platnosť; jeho citlivosť, 

si vyslúžil božskej preferencie, v slobodnej vôle nebeský Otec Jehova; pokora je Boží Baránok; a 

bez pokory, nikto vstúpi do kráľovstva nebeského; napísal to, že je ľahšie vstúpiť ťava cez ucho ihly 

ako narušiteľ môjho božského práva, kráľovstvo nebeské; každý ľudský duch hovoril s božskej 

lamb, pred príchodom na dôkaz života; všetkých ľudských duchov, chválili ho v nebeskom 

kráľovstve; všetci hrali v nebeský príbytok; Žiadne dieťa nie je zviera; Oni sú všetci synovia istého 

otca; záležitosť čo vašej fyzickej podobe, alebo jeho filozofie; v nebeskom kráľovstve, všetky sú 

telepatické; pretože všetci dosiahli večnej sláve; náklady na nekonečné potenie vpredu; v 

nekonečnej planét; ako je napísané, je to, že každý duch, má sa narodiť znova, k dosiahnutiu 

Božieho kráľovstva; To znamená, že každý duch púť do vesmíru materiálu; prejde do nekonečnej 

planét; Skúste nekonečné filozofie; a všetky z nich sú božské spôsobmi, pričom Boží Baránok Boží; 

všetky formuláre, má solárne božskej nevinnosť; pretože všetky majú rovnaký princíp; Nikto sa 

narodil v nebeskom kráľovstve; Pretože nikto nemá, celkom večnosti; Ak nie je otec; všetky bez 

výnimky, sú božsky podriadený, lásku nebeského otca; a tejto božskej lásky, je živé a expanzívna; 

pokračuje otec, a pokrok detí; vo večnosti, jeho božskej duchovnej hierarchie.  

 

Áno, malého chlapca; Viem, že nechcete nechať premýšľať o brata šperky šperky Ondania; Viem, 

že svet bude pohsdajú; pretože on sa odvážil predať v päťsto Erby, Baránok Boží; Spomenul všetky 

generácie, ako moderné judas; Okrem neho existuje vo vašom svete, milióny ambiciózny; to robia 

nie trepidan predať svoju vlastnú večnosť; teda poviem vám malý chlapec, ktorý bude plakať tento 

démon komerčné ambície, slzy krvi; On sa opýtať rovnaké Baránok Boží, byť vzkriesený v novom 

tele; To sa spýta, ako požiadať miliónov, späť k bytiu dieťa; ale nebudete si nič; alebo právo na 

používanie v živote, Boží Baránok striebra; symbol čistoty a čistota svedomia každého z nich; 

Nejaký čas sme mu, tak on retaliations; Je to jeden z milióna, že prekliatie zlata; prekliatie svoje 

vlastné zvyky; prekliatie vlastnými rodičmi; a ten jeho pokorný v srdci; Tí, ktorí boli úctivé Božie 



slovo; niečo ako, urobil tento duch, v inom svete; Býval nadšený filozofie, ktorá trvá to trvá 

efemérne život mäsa; To je ksmené z filozofie, že neposkytujú večnosť ani vstup do kráľovstva 

nebeského; tak sa to stane s volaniami, bohaté na svete; kliatba otca a matky; uprostred plač a 

škrípanie zubov; dôvod je veľmi jednoduchý; v Božej spravodlivosti, zatiaľ čo ďalšie starostlivosti 

tešil ľudského ducha, vážnejšie je spravodlivosti; byť učil cez Božie slovo, že všetci sú si rovní pred 

Bohom; Preto vláda krajiny, musia byť rovnaké pre všetkých; Áno tak sa neuskutočnilo, bola to 

skupina démonov, ktorí videl toto pravidlo bol dobrý obchod; svet pozná tieto démonov, nebrala 

do úvahy môj Božie prikázania, ktoré kapitalisti; sú tvorcovia dobrá veda; Tieto sa propadnu, 

existujú vo svete, bohatými a chudobnými; týchto démonov, pozemné svet bude božsky juzjado; 

sú vinníkov, plač a škrípanie zubov, milióny a milióny môj skromný deti; Ďalšie, nie démon, 

narušiteľ môjho božského práva, uniknúť; To umožňuje platiť; oko za oko, zub za zub; Je to zákon 

svetov mäsa; nedokonalé svetov; mikroskopické svetov; jedinou nádejou zostáva týchto zatraceně, 

je pokánie; Preto, ak pokánie enloquecerían žiadne exsistiria, týchto démonov; Boží otec, vytvoril 

anjeli; a hrdosť vychádzajúce z duchovnej DOBROVOĽNE, nech démoni; Som zabudol, kto, stratil v 

tme; ukončení bola, že Boží otec pána je večné svetlo; a zatiaľ čo utrpel tvor, je najväčší v 

nebeskom kráľovstve; Preto vyvolení, vybrali sami; jeho diela sú v prvej; bol napísaný, ktorý je 

ľahšie medzi ťava cez ucho ihly ako násilník v nebeskom kráľovstve; To má veľa významov; 

vysvetľuje, ako prísne božskej spravodlivosti; Ukazuje, že zviera hovory sú skvelé v nebeskom 

kráľovstve; pokiaľ ide o Stvoriteľa, nie zviera exsisted v jeho Božie príbytky; iba exsisted deti; majú 

mať fyzickú podobu; zviera pojem, je božský závod života, na týchto destilátov; Pýtali sa nazýva 

zvierat; a pýtali sa plniť rovnakú filozofiu; napríklad určitých liehovín, pýtali sa ľudské opíc; a pýtali 

sa testujú v tejto filozofie; ukončení bola, že každý duch je testovaný v živote; nie iba ľudské tzv; 

ale na všetky ľudské bytosti; Nikto nie je menej Boží otec pána; Božia spravodlivosť je tak obrovský, 

že význam je ľudská bytosť, je stratený v nekonečnej; ešte viac; ľudského života, hľadá s zívanie 

ľahostajnosť; s rovnakým ľahostajnosti, ktorá slúži ľudskej bytosti. ešte viac; ľudský život je takmer 

neznáma v nebeskom kráľovstve; len viem, že v tých polvitos, stratil vo vesmíre; Mnohí nazývajú 

planét, žije život jednotky; a viem, že v okamihu, musí existovať žiadna stopa, čo bol svet; To je 

napísal: prejde zem; Ďalšie moje božské slová sa nikdy nepominie; Teda božské slová: svetlo a bolo 

svetlo; Zatiaľ je aj naďalej vytvárať svety a Suns; v takom množstve, ako myseľ môže predstaviť; 

Božská telepatické kresba, učil Boží Baránok Boží, je solárny pôvodu; má svoje vlastné životné 

filozofie; má svoje vlastné expanzívne Trinity; pred, že planéta Zem, vznikajú života, už Boží 

Baránok Boží, bol znovuzrodený, na iných planétach; vaše božské panovania nemá, ani nebude 

mať žiadny limit; Trinity žije, rozmnožuje a rozširuje svoje vlastné myslenie detí, božské dedičstvo; 

Všetky majú časť elektrickej energie v orgánoch; že elektrina, zodpovedá jeho evolučný opatrenie, 

mikroskopické časti expanzívna Trojice; tie sú mikroskopické podrážky; ale tak mikroskopické, 

ktoré stále nesvieti; Je stále prevláda v you, telom; s jeho obsluha vášní; byť schopný topánok, 

môžete byť znovuzrodení; ducha, musí prejsť následnými orgánov mäsa; prichádzajúcich v danom 

momente, žiariť duchovný, prekonáva tangibility mäsa; to je, prečo to bolo napísané: slabý je 



mäso; To znamená, že vedomosti, sa stáva žiariaci ako slnko; Prosím, aby telo, neplatné; a to 

znamená, že všetky poznatky je transformovaná do fyzického tela svetlé; Tento božský proces 

splnené všetky sluncí vesmíru; boli malé, ako je to tvor dužiny, veľkého, kráľovstvo nebeské; Oni 

boli bytosti z dužiny, najmä kolosálny svety, ktoré už nie sú; Suns ako celok predstavujú 

univerzálne božské poznatky; volal Najsvätejšej Trojice; tak, ako božskej Moses topánok v slávu a 

vznešenosť; jeho tvár vyžarovala solárnej kvapaliny; jeho tvár bola Božie slnko; s tým rozdielom, že 

jasu, odišiel božskej magnetickej energie; že on bol riadený jeho vlastnej mysli; Táto Božská moc, 

bol jedným z najväčších divov, že akékoľvek myseľ má posadnutý; s tejto duševnej sily, Moses 

otvorených vodách; vyvinuté, rieka krvi; Urobil som veľa božskej známky, nekonečnú silu nebeský 

Otec Jehova; strieborné lode, majú veľa čo robiť s týmito božské sily; Oni tiež majú vznešené 

poslanie; v ich vlastných právnych predpisov; Ako sa im všetky prorok mäsa; Nikto sa môže stať 

proroka, ak nemáte vlastné duchovné sily; z nich, Boží večný otec, spolieha na ksmenie svetov; 

Božská médium, ktoré používa, je rovnaký po celú dobu; To by sa nemalo zabúdať, že všetky 

ducha, keď opúšťa zem, prechádza do nebeského sveta; Tam jede ďalšie čas; To nie je podstatné 

čas na zemi; je nebeské čas; storočia zem, zodpovedá svetlomodrá druhý; Preto zakaždým, keď sa 

odohráva na zemi, je len okamih v nebeskom kráľovstve; Tento príklad platí, keď každý ľudského 

ducha, žil podľa božskej mandátu; On povedal: uctievať svojho pána, predovšetkým veci; tým na 

všetky bohatstvo; tým o sebe; To znamená, že podľa môjho božského mandátu, akékoľvek 

pozemné syn, môžu vstúpiť do kráľovstva nebeského; Pretože všetky použili peniaze; Táto 

filozofia, a bolo odporučené, aby vo svete; Pretože pred mnohými storočiami: nesmiete jesť zo 

stromu poznania dobrého materiálu; pretože je to prešiel; vyživovaním sami s čo stojí; Čo robí 

úsilie, a zarobí zásluh; získate chlieb v potu svojho obočie; to, čo robí život poctivú prácu; Boží otec 

pána, povedal: explodovať váš brat; nepovedal: zbohatnúť; nepovedal: vytvára bohatými a 

chudobnými; určite ako nie; Čo znamená božský otca je: riadi ty, podľa svojho svedomia. všetky 

pokorný, byť prvý; Ďalším oznámenia hovorí: je ľahšie medzi ťava cez ucho ihly; že bohatý v 

nebeskom kráľovstve; Ďalším oznámenia: to je starať sa o ľavej časti nemorálnosť právo; vľavo je 

ľudí; je Syn človeka; syn práce; a právo sú poškodené; kto verí, že peniaze budú kupovať 

vzkriesenie tela; pošetilou! pretrvávanie v niečom vynájdený ľudskej mysle, je vynikajúci duchovné 

pri tomto ľudského vynálezu, neberie do úvahy najvyššia mandátu; To sa stalo v iných svetoch; 

miere tieto svety boli odstránené z vesmíru; to je dôvod, prečo bolo božsky napísané: veľa výziev 

pokúsiť ľudských filozofiou; a pár vyvolených, ktorí vstúpia do kráľovstva nebeského; božské 

dedičstva vedie k každému duchu, aby sa stal jasným slnkom múdrosti; Nikto nie je menej tento 

Boží zákon; Kráľovstvo nebeské, je najvyššia sláva, ktoré môžete predstierať, že mikroskopické 

tvor; To vyšlo; viac, musia byť čisté; Mali by ste neprinesie démonickými vplyvmi; Ako je 

bohatstvo; že vás učí boli privlastnenie si, niečo, čo trvá iba chiméra v krajine; desetník, zastáva 

duchu, keď on sa vráti na miesto, kde prišiel okamih; Naopak; Musíte dať do úvahy čas strávený na 

zemi; základu sekundu po sekunde; Pretože sa narodil do života, kým to bolo volané v nebi; 

veľkosť, nikdy predstavuje bohatstvo; všetky bohatstvo, je strata času pre ducha; všetky prekliatie 



Keď ste opustili život; ako bohatstvo, zavrie les brány nebies; ukončení bola: nemôže slúžiť dvom 

pánom. bohatstvo je podávané alebo slúžili pánovi; Áno tvor využili bohatstvo; vedieť, čo 

očakávať, tento tvor už dostala odmenu; nemá božskej prírastok; Nie je možné zadať Božej slávy; 

je tak veľká na zemi, a zmenšil v nebeskom kráľovstve; Božská filozofia Boží Baránok Boží, je v 

nekonečnej nekonečné anjelikov Aliancie; ktorý komponuje každú molekulu telo a ducha; Boží 

Baránok Boží, predstavuje unikátne filozofiu, ktorá zostane v pôde; To je jedinou príčinou, že 

nekonečné duchov, vyzval na dôkaz ľudského života; Je to produkt modelu života, ktoré splnilo 

Božie prikázania; bez porušenia, a to aj mikroskopické časti; Je to dieťa je filozofia; filozofia dieťa, 

je najbližšia vec k anjelský filozofie; Oni sú viac čisté srdce; nie sú angažované, ani poškodené, v ich 

colnom; Oni sú jediní, akým veda o dobré, má nie prehnití; Všetky ostatné filozofie, vytvoril ľudskej 

mysle, zmizne; nie sú v novom svete; ako vždy, diabol vstúpil do kráľovstva nebeského; espiritus-

ninos, viem, že kráľovstvo nebeské; veľký duchovný sprievodca, učil; od večnosti späť; 

bezprecedentnej davy, sú ohromení, kolosálny solárne TV obrazovky; nájdete v nich, univerzálny 

televízna; To nemá žiadny začiatok; a nemá konca; Tam sú svety, ktoré tam boli a bude existovať; 

Pozrite podivných svetov; svety vo vojne; inými slovami, videl všetky myšlienky narodí, koľko tvor 

vo vesmíre expanzívna myslenia; myšlienky, že večný časom stali kolosálny svetov; Tam, espiritus-

ninos, svedkom narodenia, rozvoj a muka svetov; vidí božskej proces, ako je mikroskopické nápad, 

zhmotňuje planéte; vyzerajú úžasné planetárna príbehy; že je to často prenášajú svet svet; Tam je 

viac než akékoľvek inšpiratívne genius; majúc na pamäti, je vágny a božské nápad ako je vidieť v 

nebeskom kráľovstve; odtiaľ príde budúci doktríny; zvyky, ktoré premeniť planét; ktoré proroci 

prinášajú najmä sveta; Tam, prvý synov, inšpirovať a štúdia, Božie plány; Všetci chceme misiu v 

ďaleko-off planét; všetkých galaktickej kategórií; nekonečné foriem života; medzi nimi sú svety 

mäsa; do ktorej patrí mikroskopické planéty Zeme; planét známy ako prášok; Tam bol, kde božský 

first Solar, Kristus, volal k Bohu Večný Otče, prišiel na zem na vyučovať nový zákon lásky; učiť Božej 

náuky Boží Baránok Boží; Neprišiel učiť použitia sily; pretože sila, mal už splnil mandát; Ona mal už 

boli testované na našej planéte; Už splnila svoj vlastný vývoj ľudského tvora; Kristus priniesol 

svetu, nový spôsob života; Nebolo to prekliaty králi brutálny čase, on prišiel na zem; Tieto 

démonov, podvodníci, pozrel ohrozujúce ich prekliaty oprávnenia; to je dôvod, prečo oni zaujala a 

zabil prvorodeného solárne; sa stalo, čo ešte sa stane na zemi; moderné bohaté samy duchov, 

zásady Zeme; Tieto démonov nadmerné ambície, tiež zabití; ako to sa deje vo vašej krajine; 

Neviem, toto sa propadnu, čiže v rovnakom záhyb, božskej spravodlivosti; plač a škrípanie zubov, 

čakajú vás; vedieť, na morálne pokyny, pokorný sú prvé k nebeskému otcovi Jehova; mali by byť 

prvý vo svete; ktoré sú prvé v kráľovstve nebies. 
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