DIVINE Jagnje Božje; Njegova Božanska FILOZOFIJA; DIVINE LAMB OF SILVER;
LAMB MADE SKROMNOST; NEW TRIUMPH božanske Jagnje Božje na moči in ponosa
HUMANA.Da sin; Nadaljevali bomo z božansko filozofija učil moje božanske zapovedi; če bi vse
človeštvo jih vodijo, zagotavljam vam mojega sina, da človeštvo, ne bi potrebovali
božansko sodbo; Divine zapovedi je bila dana na svetu, tako da je skozi njih, da vsak
duh, preizkus in zasebnim življenjem; saj je bil trenutek, da vsak duh, veš vse življenje
na svetove mesa; vendar so vedeli, da se prej ali slej izkaže posebno filozofijo; ne le
človeška filozofija; za testiranje planetov so neskončne; Oni nikoli mejo; niti niso
nikoli imeli; Jagnje Božje, Bog je božansko zapoved ljubezni in ponižnosti, za vsako
razmišljanje bitje; vseh znanih živali slabo, samo božansko Lamb, je le nedolžnost; ker
je povezana z nobenim dejanjem sile; njegova občutljivost je prislužil božansko
prednost v svobodni volji božanskega Očeta Gospoda; ponižnost je v Božjem
Jagnjetu; brez ponižnosti, nihče ne vstopi v nebeško kraljestvo; je zapisano, da je lažje
za kamele skozi šivankino uho, kot pa za kršitelja mojega božanskega zakona v
nebeško kraljestvo; vsak človeški duh govoril z božansko Jagnjeta, pred prihodom na
preizkušnji življenja; vse človekove duhovi, ga hvalijo v nebeško kraljestvo; vsi igrali v
nebeško bivališče; za tam, vsak otrok ni naravno; so vsi otroci enega Očeta; ne glede
na njegovo fizično obliko ali filozofije; v nebeškem kraljestvu, vsakdo je telepatski; Vsi
so dosegli večno slavo; ki stane neskončne potenje spredaj; v neskončnih planetov;
kakor je pisano, da mora biti vsak duh ponovno rojen, da dosežejo Božje kraljestvo; To
pomeni, da ima vsak duh romanje v materialnem vesolju; prehaja skozi neskončno
planetov; neskončne filozofije testiranje; in vse od njih, so eden od božanskih oblik,
pri čemer je božansko Jagnje Božje; vse oblike, ima božanski ne nedolžnost; vsi imajo
isto načelo; nihče se rodi velik v nebeškem kraljestvu; ker nihče nima celotne
večnosti; če ne oče; vse brez izjeme, so božansko podrejena ljubezni Boga Očeta; in
to božansko ljubezen, ki živi in zgovorni; Oče napredek in napredek otroci; vodenje v
večnosti, njegove božanske hierarhij espirituales.-

Da sin; Vem, da ne boste nehali razmišljati o nakit zlatar Ondania brata; Vem, da
vsakdo preziram; ker je upal prodati petsto kron, Jagnje Božje; To si bomo zapomnili
za vse generacije, saj sodobnih Juda; kot je on, tam v tvojem svetu, na milijone
ambiciozen; trepidan ne prodajajo lastne večnosti; Torej, vam bom povedal, sina, ta
demon komercialnega pohlepa, jokala solze krvi; vprašati isto Jagnje Božje, je vstal v
novem telesu; je vprašal, kako se bo na milijone vprašal, nazaj pa otrok; ampak dobiš
nič; ali pravica do uporabe v življenju, božansko Lamb Silver; simbol čistosti in
čistosti vesti vsakega; Mu bomo dovolj časa, da ponovno preuči; To je eden od
milijonov, ki preklinjajo zlata; bo preklinjal svoje navade; Je preklel svoje starše; in
zavist v srcu ponižen; tistih, ki so bili spoštljivo božanske besede; nekaj podobnega,
naredil ta duh, v drugem svetu; Živel je navdušen na filozofiji, ki je trajala kako dolgo
kratkotrajne življenje mesa; Je bila pripeljana je na filozofijo, ki ni predložila niti
večnost ali vstop v nebeško kraljestvo; tako da bo s tako imenovanim bogatim svetu;

Oni preklinjajo očeta in mater; sredi žalovali in škripanje z zobmi; Razlog je zelo
preprost; v božji pravičnosti, medtem ko je večina dobrobit užival strožjo človeškega
duha je pravičnost; Učil ga je božansko besedo, da so vsi enaki pred Bogom; Zato
vlada Zemlje, mora biti enaka za vse; Če se to ni zgodilo, je bilo zato, ker skupina
demonov, ki vladajo videl, da je dober posel; ti demoni, ne upošteva moje božanske
zapovedi, svet ve, ki jih kapitalisti; so ustvarjalci znanja dobro; ti preklet, tam bogatimi
in revnimi na svetu; s temi demoni, se prizemna svet božansko sodil; so krivi, je
žaloval in škripanje z zobmi, na milijone mojih revnih otrok; Poleg tega, ni demon, moj
božanski zakon kršitelj bo pobegniti; ki gre okoli pride okoli; oko za oko, zob za zob; je
zakon o svetovih mesa; nepopolnega svetove; mikroskopske svetovi; edino upanje
prepustiti teh prekleto, je kesanje; Torej, če kesanje ne exsistiría, ti demoni znorel;
božanska Oče, je ustvaril angele; in ponos, ki izhajajo iz duhovnega svobodne volje,
naredi pekel; Sem pozabil, kdo, izgubil v temi; Napisano je bilo, da je božansko Oče
Jehova večna luč; in več je utrpel bitje, večji je nebeško kraljestvo; Zato, izvoljeni pa
so sami izvolili; njihovih del, so prvi; je bilo napisano, da je lažje za kamela skozi
šivankino uho, kot pa za posiljevalca v nebeško kraljestvo; To ima veliko pomenov;
Pojasnjuje, kako temeljito je božanska pravičnost; Klicali so živali, kaže, da so velik v
nebeškem kraljestvu; kot za Stvarnika, ne exsisted božanske živali v svojih
stanovanjih; exsisted le otrok; imajo fizično obliko jih imajo; Koncept žival je dokaz
božjega življenja, za te žgane pijače; so zahtevali, da se imenuje živali; in jih prosil, da
vedo, filozofijo enako; kot so nekatere žgane pijače, so prosili, da bi človekove opice;
in jih prosili, da se preskusijo v tej filozofiji; Napisano je bilo, da je vsak duh
preizkušen v življenju; ne imenuje človek samo; ampak vsa živa bitja; ker nihče ni
manj pred božanskega Očeta Gospoda; Božanska pravosodje je tako ogromna, da je
pomen biti človeško bitje, ki je izgubil v neskončno; še več; človeško življenje, se šteje
z neverjetnih brezbrižnost; z enako ravnodušnostjo, ona je navajena na ljudi; še več;
človeško življenje, je skoraj neznan v nebeškem kraljestvu; vemo le, da je v teh
polvitos, izgubljene v vesolju; mnogi imenujejo planeti, ki tam živijo življenje; in vedo,
da bo v danem trenutku ni sledu o tem, kaj je svet; On je to napisal: bo Zemlja; več
moje božje besede ne bo minilo; zato božanske besede: Naj bo luč, in je bila narejena
lahka; je še vedno proizvajajo svetove in sonca; v takšni količini, kot je um lahko
predstavljaš; božanska telepatski risba, uči, da je božansko Jagnje Božje sončnega
izvora; Ima svojo življenjsko filozofijo; Ima svojo ekspanzivno Sveto Trojico; pred
planeta Zemlje, pride do življenja, in božanska Božje Jagnje, je bil ponovno rojen na
drugih planetih; Njegovo božansko vladanje je in, brez omejitev; Življenje Trojice,
množijo in razširiti v svojih miselnih otrok, božansko dediščino; vsi imajo delež
električne energije v vašem telesu; da je električna energija ustreza v svoji evolucijski
obsegu, mikroskopski del ekspanzivna Svete Trojice; sóis mikroskopske podplate;
ampak tako mikroskopski, še vedno ne Vi sijaj; še vedno prevladuje v vas, meso; s
spremljajočimi strasti; da Shine, morate biti ponovno rojen; duh mora iti skozi
zaporednih telesom iz mesa; prihodu v danem trenutku, da duhovno svetlosti, presega
otipljivosti v mesu; da je razlog, da je bilo napisano, je meso šibko; To pomeni, da so
znanje, postane svetlo kot sonce; tako meso se razveljavi; in to pomeni, da je vse
znanje pretvori v Bright fizičnega telesa; Ta božanska proces so izpolnjeni vsi sonc

vesolja; Bili so malčki, saj je bitje iz mesa, da bo velik v nebeškem kraljestvu; Bili so
bitja mesa v ogromnih svetovih, ki jih ni več; Suns kot celota predstavljajo univerzalno
božansko znanje; imenuje Trojice; tako, kot božanskega Mojzes je sijala v slavi; njegov
obraz izžareva solarne tekočine; Njegov obraz je bil božansko sonce; s to razliko, ta
sij, ki zapusti božansko magnetno moč; ki je pod nadzorom lastnega uma; Ta
božanska moč, je bil eden izmed največjih čudes, ki je obsedena um; ta duševna moč,
Mojzes odprli vode; Obrnil se je na reko v kri; Naredil sem veliko božanske znake,
neskončno moč, božanski Oče Jehova; srebrne posode, imajo veliko opraviti s temi
božanskimi pooblastili; imajo pa tudi vzvišene misije; v svojih zakonih; kot preroka
ima vse meso; vsakdo lahko postal prerok, če nima svoje lastne duhovne moči; od njih
uporablja božansko večnega Očeta, da napreduje svetove; božanska pomeni, da je
enako pri vseh časov; Ne smete pozabiti, da je vsak duh, ko zapusti Zemljo, prehaja
nebesni svet; tam gre drugič; Čas ni material zemlje; je nebesno čas; v kateri prizemno
stoletje ustreza drugi nebesnem; Zato je vsak čas, ki preteče na Zemlji, je le trenutek v
nebeškem kraljestvu; Ta primer velja, če je vsak človek duh živel po božji ukaz; ki
pravi: Lahko se častili svoje Gospoda, nad vsemi stvarmi; predvsem bogastvo; preko
sebe; to pomeni, da glede na moje božanske mandatu, ne more zemeljska sin vstopiti
v nebeško kraljestvo; saj vsi so uporabili denar; ta filozofija me je posvaril svet; za več
stoletij: ne sme jesti z drevesa spoznanja dobrega materiala; ker je začasna; nútrete
kaj stane; stane truda in zaslug je dobil; ste zaslužili svoj kruh v potu svojega čelo; kar
je enakovredno življenje poštenega dela; Divine Oče Jehova, je dejal: izkoriščanje
svojega brata; Dejal je: dobili bogate; ni rekel, ustvarja bogate in revne; Zagotovo ne;
kar je pomenilo božansko Oče je gobiérnate, glede na vaše vesti; vse ponižen, bo
prva; drugo obvestilo pravi, je lažje na šivankino uho med kamelo; bogati v nebeško
kraljestvo; še eno opozorilo: poskrbite, da se levo, od immoralities v desno; levo je
ljudi; Bil je sin človekov; dela otrok; in desno so poškodovane; ki menijo, da je denar,
bo kupil vstajenje telesa; Zmoti! Vztrajanje v nekaj izumil človeški um, je duhovni
ponos, ko ta človeški izum, zanemarja vrhovno poveljstvo; To se je zgodilo tudi v
drugih svetovih; do take mere, da so bili ti svetovi odstranjena iz prostora; To je
razlog, zakaj je bilo božansko napisal številne klice, da poskusite človeško filozofijo;
malo izvoljenih, ki bo vstopila v nebeško kraljestvo; božanska dediščina vodi vsak
duh, da postane svetlo sonce modrost; nihče je manj v tem božjem pravu; Nebeško
kraljestvo, je Krona, ki jih lahko sesati ven mikroskopsko bitje; je prišel ven; več vrniti
vanjo, mora vrniti čisto; ne bi prinesla demonske vplive; kot je bogastvo; ki uči, mora
prevzeti, nekaj, kar traja le Chimera na Zemlji; dime, duh vodi, ko se vrne na mesto, ki
je ostal za trenutek; Za razliko; Ti morajo dati račun časa preživel na zemlji; druga na
drugo; od rojstva do življenja, dokler sem bil imenovan v nebesih; veličina, da nikoli ne
predstavlja bogastva; Vse bogastvo se zapravlja čas za duha; vse prekletstvo; ko so
izgubili svoja življenja; za bogastvom, zapre vrata nebes; Napisano je bilo: ne more
služiti dvema gospodarjema; vroči ali premoženje, ali pa služi Gospodu; Če bitje
uporablja bogastva; vedela, kaj lahko pričakujem, da bitje že prejela svojo nagrado;
Poleg tega ni božanski; Ne, ne more vstopiti v božjo slavo; je poveličal na zemlji, in
skrčil v nebeškem kraljestvu; božanska filozofija božanske Jagnje Božje, je neskončno
neskončno kerubinov zavezništev; da je vsaka molekula sestavljena iz telesa in duha;

Božanska Božje Jagnje, je edina filozofija, da bo na Zemlji; je edini vzrok, zakaj
neskončno žgane pijače, zahteval dokaz človeškega življenja; To je produkt modela
življenja, ki se je srečal božanske zapovedi; brez kršenja, ali na mikroskopsko delu; To
je filozofija otroka; filozofija otroka je tako blizu, angelskega filozofije; so bolj čisti v
srcu; Niso zavezani, ali poškodovan, v svojih navad; So edine, v katerih znanje dobro,
ni razvajen; vse druge filozofije, ki jih je človeški um ustvaril, izgine; Oni ne vstopijo v
nov svet; kot vedno, je hudič vpisana nebeško kraljestvo; Žgane za otroke, vedo, da je
v nebeškem kraljestvu; veliki duhovni vodniki, se učil; od eone nazaj; neprimerljivo
množice, gledajo s strahospoštovanjem, je ogromno sončnih televizijskih ekranih;
Vidijo v njih univerzalni televizijskega; ki nima začetek; in ni konec; svetovi prišlo in
bomo videli; čudne svetove; svetovi galaktično vojno; iskati z drugimi besedami, vse
ideje o vsakem bitju se rodi, v mišljenju širi vesolju; ideje, da s prehodom od nekdaj,
so postali kolosalna svetove; tam, žgane-otroci, priča rojstvu razvoj in agonijo svetov;
poglej vse božansko proces mikroskopski ideje se uteleša v planetu; Planetary pogled
čudovite zgodbe; tolikokrat, se prenašajo iz sveta na svetu; tam se pojavi več kot
katera koli navdihujoče genija; v obzir, nejasno idejo Boga videli v nebeško kraljestvo;
prihodnji doktrine tam pojavijo; carinski da preoblikujejo planetov; ki opravljajo
preroke podane svet; tam prvorojenec otroci so navdih in študijah, božanski načrti;
vsakdo želi misijo v zelo oddaljenih planetov; vse galaktična kategorije; neskončnih
oblik življenja; Med njimi so svetovi mesu; pripada mikroskopski Zemlji; praški, znane
kot planete; Bilo je tukaj, da je božanski Solar prvorojenec Kristus vprašal večni Oče,
Jehova, prihaja na Zemljo naučiti nov zakon ljubezni; poučevanje božanski nauk o
božjem Jagnje Božje; On ni prišel učiti uporabo sile; za silo, je že izpolnil svoj mandat;
Ona je bila že preizkušena na planetu; To je služil svojo lastno evolucijo, človeško
bitje; Kristus prinesel na svet nov način življenja; jim ni všeč kralje Brutal prekleti čas,
ko je prišel na Zemljo; ti demoni, stare brezvestni ljudje, videl ogrozila svoje privilegije
preklet; zato je zanimiv in ubili, Solar Firstborn; se je zgodilo, kaj se še vedno dogaja
na Zemlji; Sodobna bogati so isti duh, načelo Zemlje; ti demoni ambicioznosti, ubijejo
tudi; kot se dogaja v vaši državi; Oni ne vedo, te mar, da je v istem krat božanski
pravičnosti; žalovali in škripanje z zobmi, ki jih čakajo; vedoč, iz moralnega pouka, ki
ponižni so prvič pred božanskega Očeta Gospoda; Ti bi moral biti prvi, ki vladajo
svetu; saj so prvič v Kraljevini HEAVENS.Napišite: Alfa in Omega
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