
DIA ŜAFIDO DE DIO; LIA DIA FILOZOFIO; LA DIA ŜAFIDO 

DE ARĜENTO; HUMILECO MADE SXAFIDO; NOVA 

TRIUMFO DE DIA ŜAFIDO DE DIO SUR LA FORTO KAJ 

FIERO HUMANA.- 

Jes filo; daŭrigi kun dia filozofio instruis mian Diaj Ordonoj; se la tuta homaro estis gvidis ilin, 

mi certigas al vi filon, ke homaro havus neniun bezonon de dia juĝo; Diaj Ordonoj estis 

donitaj al la mondo, por ke per ili, faru al cxiu spirito, vivo testo; Estis donita tujpreta, cxiu 

spirito, scias ĉiun vivon en la mondoj de la karno; sed ili sciis ke antaŭe aŭ poste, estus pruvi 

aparta filozofio; ne nur homa filozofio; ĉar la evidenteco planedoj estas senfinaj; neniam havi 

limon; nek iam havis ilin; La Ŝafido de Dio, Dio estas la dian ordonon de amo kaj humileco 

por ĉiu pensante infanino; el ĉiuj konataj bestoj malbone, nur la Dia Ŝafido, reprezentas la 

solan senmalico; ĉar ĝi estas nerilata al ajna akto de forto; lia sentiveco, gajnis lin divino 

prioritaton en la libera volo de la dia Patro Eternulo; humileco estas en la Dia Ŝafido; kaj sen 

humileco, neniu eniras la regnon de la cxielo; estas skribita, estas pli facile por kamelo iri tra 

trueton de kudrilo, ol por infractor de mia dia leĝo, en la regnon de la cxielo; ĉiu homa spirito 

parolis kun la dia ŝafido, antaŭ veni al la testo de vivo; ĉiuj homaj spiritoj, laŭdis lin en la 

regnon de la cxielo; ĉiuj ludis en la ĉiela eksidis; por tie, ĉiu infano, ne besto; ĉiuj estas 

infanoj de unu Patro; sendepende de ilia fizika formo, aŭ filozofio; en la Reĝlando de Heaven, 

ĉiuj estas telepático; Ĉiuj amasigxis eterna gloro; kostas kontre senfina ŝvitoj; en malfinia 

planedoj; ĉar estas skribite ke al cxiu spirito, devas esti denove naskitaj por atingi la regnon 

de Dio; ĉi tio signifas ke ĉiu spirito, havas pilgrimon al la materia universo; pasas tra senfina 

planedoj; senfinajn testado filozofioj; kaj ĉiuj ili, estas unu el la diaj formoj, prenante la diaj 

Ŝafido de Dio; ĉiuj formoj, ĝi posedas la dian sunon senmalico; ili ĉiuj havas la saman 

principon; neniu naskiĝas granda en la regno de la cxielo; ĉar neniu posedas, tuta eterno; se 

ne la Patro; ĉiuj sen escepto, estas montrite subuloj, la amo de la Dia Patro; kaj tiu dia amo, 

vivas kaj expansiva; Patro progreso, kaj progreso al la infanoj; tenanta en eterneco, lia Dia 

hierarkioj espirituales.- 

 

Jes filo; Mi ne scias ĉesi pensi pri la juvelisto juvelarto Ondania frato; Mi scias ke ĉiuj 

malestimas; ĉar li kuraĝis vendi kvincent kronojn, la Ŝafido de Dio; Estos memorita por ĉiuj 

generacioj, kiel la moderna Judason; kiel li, en via mondo, milionoj da ambicia; trepidan ne 

vendu al lia propra eterneco; Do mi diros al mia filo, tiu demono de komerca ambicio, ploras 

larmojn de sango; demandas la sama Ŝafido de Dio, estos revivigitaj en novan korpon; 

demandis kiom milionoj estos demandata, reen al la knabo; sed akiri nenion; aŭ la rajton uzi 

en vivo, la Dia Ŝafido Arĝento; simbolo de pureco kaj pureco de konscienco de ĉiuj; Sufiĉan 

tempon donis al li, por reconsiderar; estas unu el la milionoj kiuj malbenas oro; malbenos iliaj 

propraj kutimoj; Li malbenos siaj gepatroj; kaj envii la korhumila; al kiu ili estis respektema de 

la dia vorto; io, faris ĉi spirito, en alia mondo; vivis ekscitita sur filozofio, kiu daŭris kiel longe 

efemeran vivon de pano; nutras sin al filozofio, kion ne havigis nek eterneco aŭ eniro en la 

Regnon de Ĉielo; tiel estos kun la tn riĉaj mondo; Ili malbenas patro kaj patrino; meze 



malgxoji kaj grincado de dentoj; la kialo estas tre simpla; en dia justeco, la pli bonstato ĝuis la 

pli severajn homa spirito estas justeco; instruis per la dia vorto, kiu ĉiuj estas egalaj antaŭ 

Dio; Tial, la registaro de la Tero, devas esti egala por ĉiuj; jes tiu ne okazis estis pro grupo de 

demonoj kiuj vidis ke regi estis multo; tiuj demonoj, ne konsiderante miajn Diaj Ordonoj, la 

mondo scias por kapitalistoj; Ili estas la kreintoj de la sciado pri bono; por tiuj malbenita tie en 

la riĉa kaj malriĉa mondo; per tiuj demonoj, la tera mondo estas montrite jugxata; ili havas la 

kulpon, la malgxojo kaj la grincado de dentoj, milionoj kaj milionoj de miaj humilaj infanoj; 

Cetere, neniu demono, mia dia leĝo infractor, eskapi; kiu iras ĉirkaŭ venas ĉirkaŭe; okulon 

pro okulo, denton pro dento; estas la leĝo de la mondoj de la karno; de neperfekta mondoj; 

de mikroskopaj mondoj; la sola espero forlasis tiuj damnitaj, estas pento; Do se pento ne 

exsistiría, tiuj demonoj freneziĝos; la dia Patro, Li kreis anĝeloj; kaj fiero emanas de la spirita 

libera volo, faras demonoj; Mi forgesis, kiu, perdita en mallumo; estis skribite, ke la dia jehova 

Patro estas eterna lumo; kaj ju pli li suferis infanino, pli granda estas la regno de la cxielo; 

sekve, la elektitoj estas mem elektita; cxar iliaj faroj estas la unua; ĝi estis skribita, estas pli 

facile por kamelo iri tra trueton de kudrilo, ol violador en la regnon de la cxielo; Ĉi tio havas 

multajn signifojn; klarigas kiel rigora estas dia justeco; montras ke la tiel nomataj bestoj, 

estas granda en la regno de la cxielo; pri la Kreinto, ne dorlotbestoj exsisted dia logxejoj; 

exsisted nur infanoj; havi la fizika formo kiun ili havas; besto koncepto estas dia vivo testo por 

tiuj spiritoj; Ili petis esti nomita bestoj; kaj petis scii la filozofion de la sama; kiel certaj spiritoj, 

demandis esti homa simioj; kaj petis esti provitaj en ĉi filozofio; estis skribite, ke ĉiu spirito 

estas provita en vivo; ne nur nomis homa; sed ke ĉiuj vivantaj estaĵoj; ĉar neniu malpli antaŭ 

la dia Patro Eternulo; Dia justeco estas tiel grandegaj, ke la graveco de esti homa estaĵo, 

estas perdita en la infinito; Plie; homa vivo estas abismaj rigardon kun indiferenteco; kun la 

sama indiferento, kiu estas kutimita homoj; Plie; homa vivo, estas preskaŭ nekonata en la 

regnon de la cxielo; nur scias ke en tiuj polvitos, perditaj en spaco; multaj nomas planedoj, 

malgrandaj guto vivanta vivo; kaj scias ke je ĉiu momento ne estos ia spuro de kio estis 

mondo; tiu estis skribita: cxu la tero; pli mian diaj vortoj ne forpasos; Sekve, la diaj vortoj: 

Estu lumo; kaj farigxis lumo; Ankoraŭ produkti mondoj kaj sunoj; en tia kvanto, kiel la menso 

povas imagi; dia telepático desegno, instruis ke la Dia Ŝafido de Dio, estas suna origino; 

havas sian propran vivan filozofion; havas sian propran expansiva Holy Trinity; antaŭ la 

planedo Tero, levigxu por vivo, kaj la diaj Ŝafido de Dio, naskiĝis denove sur aliaj planedoj; 

Lia dia reĝeco estas kaj estos, ne limo; Vivante la Blessed Trinity, multiplikas kaj larĝigas 

arope pensado filoj, dian heredajxon; ĉiuj havas parton de elektro en via korpo; ke elektro 

respondas en lia evolua grado, mikroskopan parton de la Sankta Triunuo expansiva; sóis 

mikroskopaj plandojn; sed tiel mikroskopaj kiu ankoraŭ ne Vi brilu; ankoraŭ superregas en vi, 

la korpo; kun lia subulo pasioj; brili, devas naskiĝi denove; la spirito, devas iri tra pluaj 

korpojn de karno; Alveninte ĉe donita tujpreta, la spirita brilon superas la tangibility de la 

karno; Tial, ke estis skribita pli malforta la karno; signifas ke scio igas Hela kiel la suno; 

farante la karno estas nuligita; kaj signifas ke ĉiu kono estas transformita en Brilo fizika 

korpo; tiu dia procezo renkontis tutan plandoj de la universo; estis chiquititos, kiel ĝi estas 

infanino de viando, esti granda en la regno de la cxielo; Ili estis estaĵoj el karno, en kolosa 

mondoj ke ne plu estas; Sunoj aro, konstituas la dia universala scio; nomita Holy Trinity; tiel, 

kiel la dia Moseo ekbrilis en gloro; lia vizaĝo radiadis suna fluido; lia vizaĝo estis dia suno; 

krom ke de la brilo, lasante dia magneta povo; kiu estis regata de sia propra menso; tiu dia 



potenco, estis unu el la plej grandaj mirindaĵoj kiujn ajna menso asertis! kun tiu mensa 

potenco, Moseo malfermis la akvoj; turnis la rivero en sangon; Mi faris multajn diaj signoj, de 

senfina potenco, dia jehova Patro; la argxentaj, havas tre ke vidi kun ĉi tiuj diaj povoj; ili 

ankaŭ havas subliman misioj; en siaj propraj leĝoj; kiel havas ĉiu profeto de karno; neniu 

povas fariĝi profeto, se li tenas sian propran spiritan povon; ili uzas la dia eterna Patro, antaŭi 

la mondoj; la dia signifas ke ĝi estas egala en ĉiuj aĝoj; ne forgesi ke ĉiu spirito lasinte Tero 

trapasas la ĉiela mondo; tie iras alian tempon; Ne la materia tempo la Tero; Estas la kosma 

tempo; jarcento kie grunda korespondas al dua blua; Tial, ĉiufoje ke elapses sur Tero, estas 

nur momento en la Regno de Ĉielo; Tiu ekzemplo validas kiam cxio homa spirito vivis laŭ la 

dia ordono; kiuj diras: Vi adoros via Sinjoro, antaux cxio; ĉefe riĉeco; super vi mem; Tio 

signifas ke laŭ mia dia ordono, neniu surtera filo povu eniri la regnon de la cxielo; ĉar ĉiuj uzis 

la monon; tiu filozofio, mi estis avertinta la mondo; multaj jarcentoj malantaŭen, tial vi ne 

manĝu de la arbo de sciado pri bono materialoj; ĉar ĝi estas temporal; nútrete kio kostas; 

kostas penadon kaj merito estas gajnita; vi perlaboras vian panon per la ŝvito de via frunto; 

kio samvaloras al vivo de honesta laboro; jehova dia Patro ne diris eksplodas via frato; ne 

diris riĉiĝi; ne diris, kreas riĉaj kaj malriĉaj; Certe ne; kio signifis la dia Patro: gobiérnate, laŭ 

via konscienco; ĉiuj humila, la unua; aliaj avizo diras estas pli facile en la trueton de kudrilo 

inter kamelo; riĉa viro en la regno de la cxielo; alia averto: prizorgi ke la maldekstra de la 

immoralities de la dekstra; la maldekstra estas la homoj; Li estas la filo de viro; infanlaboro; 

kaj la dekstra estas korupta; kiuj kredas ke la mono, aĉetos la reviviĝo de la karno; Iluziita! 

persistencia en io inventita de la homa menso, estas spirita fiero kiam tiu homa invento, 

ignoras la superan komandon; Ĝi okazis en aliaj mondoj; ĝis tia punkto ke tiuj mondoj estis 

viŝitaj spaco; Tial estis montrite skribita multaj alvokoj por provi homa filozofio; sed malmultaj 

estas elektitaj, kiu eniros en la regnon de la cxielo; dian heredajxon kondukas al cxiu spirito, 

fariĝi brila suno de saĝeco; neniu estas malpli en ĉi dia leĝo; la Reĝlando de Heaven estas la 

kronita gloro, ili povas suĉi el mikroskopa infanino; gxi eliris; venontan en ĝi, devas esti 

redonita pura; devus ne venigi demonan influoj; kiel estas la riĉeco; instruante vin posedi, iu 

kiu nur daŭras ĥimero sur Tero; denaron, la spirito kaptas, kiam li revenas al la loko, kiun li 

lasis momente; kontraŭe; devas kapitulacigi rakontas la tempo pasigita sur tero; dua por dua; 

denaske al vivo, ĝis mi estis nomita en la cxielo; grandecon neniam reprezentas riĉecon; ĉiuj 

riĉeco malŝparis tempon por la spirito; ĉiuj malbeno; kiam ili perdis siajn vivojn; per ricxeco, 

fermas la pordojn de la cxielo; estis skribite: Vi ne povas servi al du sinjoroj; utilis aŭ riĉaĵo, 

aŭ servas la Sinjoron; servis la kreitaro mem de riĉeco; sciante kion atendi, ke infanino jam 

ricevis sian rekompencon; Plue ne antauxdiroj; Vi ne povas eniri la dian gloron; li levigxis sur 

la Tero, kaj retiris en la regnon de la cxielo; dia filozofio de dia Ŝafido de Dio, estas senfina 

senfina aliancoj keruboj; ke ĉiu molekulo konsistas el karno kaj spirito; La Dia Ŝafido de Dio, 

estas la sola filozofio kiu sur tero; estas la sola kaŭzo, kial senfina spiritoj, petis pruvon de 

homa vivo; estas la produkto de modelo vivo kiu renkontis la Diaj Ordonoj; sen 

seksperfortado, aŭ mikroskopaj parto de ĝi; Estas la filozofio de knabo; filozofio de infano 

estas kiel proksima al tiu anĝela filozofio; ili estas pli kore puraj; ne faritaj, nek korupti sur iliaj 

vojoj; estas la solaj kiu bien scienco ne putra; ĉiuj aliaj filozofioj, kreita de la homa menso, 

malaperas; ne eniri la novan mondon; kiel ĉiam, la diablo eniris la Reĝlando de Heaven; 

spirito-infanoj, sciu, ke la regno de la cxielo; la grandaj spiritaj gvidantoj, ili estas instruitaj; el 

eonoj antaŭ; senprecedenca homamasoj gardantaj respektegis, la kolosa suna televido 



ekranoj; vidi en ili la universalan televido; kiu ne havas komencon; kaj neniu fino; Tie mondoj 

kiuj estis kaj estos vidita; strangaj mondoj estas; mondoj galaksia milito; vidis en aliaj vortoj, 

ĉiuj ideoj pri cxiuj bestoj naskiĝas, la pensado elvolvanta universo; ideoj, kiuj kun la paso de 

tempo nememorebla, iĝis kolosa mondoj; tie, la spirito-infanoj, atesti la naskiĝon, disvolviĝon 

kaj agonio de la mondoj; vidi tutan dian procezo de kiel mikroskopa ideo realiĝas en planedo; 

Planeda rigardon belajn historiojn; kiu ofte estas transdonitaj de mondo al mondo; tie ŝprucas 

super iu inspira genio; konservante en sia menso, pigran ideon de dia vidita en la regno de la 

cxielo; tie estonteco doktrinoj relevigxos; kiu transformos kutimoj planedoj; tiuj kondukante la 

profetoj donita mondo; tie unuenaskito infanoj inspiris kaj studi, diaj planoj; ĉiuj volas misio en 

tre foraj planedoj; de ĉiuj galaksia kategorioj; en malfiniaj formoj de vivo; inter ili estas la 

mondoj de la karno; ĝi apartenas al la mikroskopa planedo Tero; pulvoroj konata kiel 

planedoj; ĝi estis tie ke Dio unuenaskito Suna, Kristo demandis la eterna Patro Eternulo, 

venis al la Tero por instrui novan leĝon de amo; instruante la dian doktrinon de la dia Ŝafido 

de Dio; ne venis por instrui la uzon de forto; por la forto, jam plenumis la ordonon; Jam estis 

provita sur la planedo; Ĝi estis utilinta lia propra evoluado, la homa infanino; Kristo alportis al 

la mondo nova maniero vivi; ili ne ŝatis la reĝoj de Brutala fucking tempon, kiam li venis al la 

Tero; tiuj demonoj, malnova friponoj, vidis endanĝerigi iliajn privilegiojn damnitaj; tio estas 

kial intrigita kaj mortigita ĉe Suna unuenaskito; okazis, kio ankoraŭ okazas en la Tero; 

moderna riĉa, estas la sama spirito, la principo de la Tero; tiuj demonoj de ambicio, ili ankaŭ 

mortigi; kiel okazas en via propra lando; ne scias tiujn malbenita, ke en la sama grego, estas 

dia justeco; malgxojos kaj grincado de dentoj, atendu; sciante, de morala instrukcio, la humila 

estas la unua antaŭ la dia Patro Eternulo; devus esti la unua, por regi la mondon; pro tio ke 

estas la unua en la Reĝlando de HEAVENS.- 
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