
JUMALIK LAMBALIHA JUMAL; OMA JUMALIKU FILOSOOFIA; 

JUMALIK LAMBALIHA HÕBE; ALANDLIKKUS TEHTUD LAMBALIHA; 

UUS VÕIDUKÄIK JUMALA, TUGEVUST JA INIMESE JUMALIK TALL 

UHKED. 

Jah väike poiss; Jätkame jumalik filosoofia, mis õpetas mu jumalik käske; Kui kogu inimkonnale oli 

juhitud nende poolt, ma kinnitan teile väike poiss, et see inimkond ei oleks vajadust jumalik 

kohtuotsus; jumalik käskudest anti maailmas, nii et nende kaudu tehke kõik vaimu, nende katse elus; 

Oli antud kohe, et kõik vaim, teadlik elu Worlds liha; kuid nad teadsid, et varem või hiljem nad osutuks 

teatud filosoofia; mitte ainult inimese filosoofia; testid planeetidel, on lõpmatu; nad ei ole kunagi 

piirmäär; või kunagi on olnud Jumalik Jumala Tall on armastus ja alandlikkus, ette mõtlemine olend 

jumalik volitusi. Kõik halvasti nimega loom, vaid jumalik lamba tähistab ainulaadne süütust; See ei ole 

seotud mis tahes seaduse jõustumist; selle tundlikkus pälvinud tal Taevane Isa Jehoova; vaba tahte 

jumaliku eelistus alandlikkus, on jumalik Tall; ja ilma alandlikkuse, keegi siseneb Taevariik; kirjutatud 

on, on lihtsam siseneda kaamel läbi silmaga nõel kui rikkuja minu jumaliku õiguse Taevariik; iga 

inimese vaim rääkis jumalik lambaliha enne tõendi elu; kõikide inimeste kanged, kiitis teda Taevariik; 

Kõik mängitud taevane peatuspaika; Seal, igal lapsel ei ole loomade; nad on kõik pojad sama isa; 

oluline oma füüsilise vormi või tema filosoofia; kuningriiki taevasse, kõik on telepaatiline; sest kõik on 

saavutanud igavese au; maksumus lõputu higistamine ees; aastal lõpmatu planeedid; nagu kirjutatud 

on, et iga vaim see on uuesti sündinud, jõuda Jumala; See tähendab, et iga vaim on palverännakuks 

materiaalse universumi; möödub lõpmatu planeedid; Proovige lõpmatu filosoofiaid; ja nad kõik on 

jumalik viisil, võttes jumalik Jumala Tall; Kõik vormid on päikese jumalik süütust; sest kõik on sama 

põhimõttega; Keegi on sündinud Taevariik; Kuna keegi valdab kogu igaviku; Kui mitte isa; Kõik ilma 

eranditeta, on jumalikult allutama armastus Taevase Isa; ja see jumalik armastus on elu- ja 

ekspansiivne; edeneb isa ja arenguga lapsi; igavikus, tema jumalik vaimsed hierarhiad. 

 

Jah väike poiss; Tean, et mitte jätta mõtlema vend Ehted Ondania Ehted; Ma tean, et maailmas 

põlgavad sest ta julges müüa viissada vapid, Jumala Tall; Ta mäletatakse kõikide põlvkondade, 

kaasaegne Juudas; Samuti teda seal maailmas miljoneid ambitsioonikas; seda nad teevad trepidan 

müüa oma igavikku; Seepärast ma ütlen teile poisike, mida see deemon kaubandusliku ambitsioonid, 

vere pisaraid nutma; Ta küsib sama Jumala Tall, Ülestõusnud uus viljaliha; Siis küsib nagu küsida 

miljonit naasmiseks on lapse; Aga sa ei saa midagi; või õigus kasutada elus jumaliku lambaliha hõbe; 

sümboliseerib puhtust ja puhtuse südametunnistuse igaühe kohta neist; Mõnda aega Me andsime 

talle, nii et ta retaliations; See on üks miljonit, mis needus kuld; needus oma tolli; needus vanemate; ja 

ta tema alandlik süda; need, kes on olnud austav divine Word; midagi sellist tegi selles vaimus, teine 



maailm; Ta elas põnevil filosoofia, mis kestis see kestab üürike elu liha; See on söödetud filosoofia, et 

mitte igavesti ega sattumist Taevariik; nii see juhtub kõned, rikaste maailma; nad needus isa ja ema; 

keset on ulgumine ja hammaste kiristamine; põhjus on väga lihtne; jumalik õiglus, kuigi rohkem heaolu 

meeldis inimvaimu, raskemad on õiglus; õpetatavad läbi jumaliku sõna, et kõik on võrdsed enne 

Jumalat; Seega liidumaa valitsus peab olnud võrdsed kõigile; Jah, nii ei toimu, see oli grupi deemonid, 

kes nägi see reegel oli hea äri; maailm teab need deemonid, mis ei võtnud arvesse minu jumalik 

käskudest, mida kapitalistid; nad on loojad hea teaduse; nende neetud, seal on maailma rikaste ja 

vaeste; mida need deemonid maapealse maailma on jumalikult juzjado; nad on süüdlased on ulgumine 

ja hammaste kiristamine hambad, miljonid ja miljonid minu tagasihoidlik lapsed; enam, ükski deemon, 

oma jumaliku seaduse rikkuja põgeneda; mis muudab maksma; silm silma, hammas hamba; See on 

seadus maailmad liha; puudulik maailmad; mikroskoopilisi maailmu; need neetud jäänud ainsaks 

lootuseks on Meeleparandus; Seetõttu, kui meeleparandust enloquecerían ei exsistiria, need 

deemonid; jumaliku isa lõi Inglid; ja uhkuse väljuv VABATAHTELINE Vaimulik, muuta need deemonid; 

Ma unustada, kes kaotas pimeduses; kirjutatud oli, et jumaliku isa Lord on igavene valgus; ja samas 

rohkem kannatanud olend, on suurim Taevariik; Seega valitud neist, valiti tema teosed vastavad 

esimene; oli kirjutatud, mis on lihtsam, et kaamel läbi silmaga nõel kui vägistaja Taevariik; See on palju 

tähendusi; selgitab, kuidas range on jumalik õiglus; See näitab, et loomade kõned on suur Taevariik; 

mis puudutab looja, mitte loomade exsisted tema jumalik abodes; ainult exsisted lapsed; on füüsiline 

vorm millel; loomade kontseptsioon on jumalik rassi elu jaoks kange; Nad palusid kutsuda looma; ja 

nad palusid kohtuda sama filosoofia; teatavate piiritusjookide nagu nad palusid tuleb inimeste ahvid; ja 

nad palusid katsetada seda filosoofiat; kirjutatud oli, iga vaim testitud elus; mitte ainult inimese 

nimega; kuid kõik inimesed; Keegi ei ole vähem jumaliku isa Lord; jumalik õiglus on nii tohutu, oluline 

on inimeste olend kadunud lõpmatu; isegi rohkem; inimelu, otsib haigutamine ükskõikselt; sama 

ükskõikselt, mida kasutatakse inimese. isegi rohkem; inimese elu on peaaegu tundmatu Taevariik; 

lihtsalt tean, et need polvitos, kaotas ruumis; Paljud nimetavad planeete, kes elavad elu juhtida; ja 

tean, et antud Instant ei tohi jälgi, mis oli maailma; See on kirjutas: läheb maa; rohkem minu jumalik 

sõnu kunagi läheb ära; Seega, jumalik sõnu: valgus ja valgus on tehtud; Ometi jätkub toota maailmad ja 

päikest; sellises koguses kujutan kui mõistuse; Jumalik telepaatiline joonistus, õpetas, et jumalik 

Jumala Tall, on päikese päritolu; on tema enda elu filosoofia; on oma ekspansiivne Trinity; enne 

planeedi maa, tekivad elu juba, jumalik Jumala Tall, sündis uuesti, teistel planeetidel; oma jumaliku 

valitsemisaeg ei ole ega ei ole jooksul; Trinity elavad, paljuneb ja laiendavad oma mõtlemise laste 

jumalik pärimist; kõigil on elektrienergia osa teie keha; elekter, vastab tema evolutsiooniline meetme 

mikroskoopilise osa ekspansiivne Trinity; teil on mikroskoopilised tallad; kuid nii mikroskoopilised, et 

ikka ei sära; See ikka massivahekorras sa liha; koos kaasnevate kired; selleks, et särada, peate olema 

sündinud uuesti; vaim, peab läbima järjestikuste organite liha; ajahetkel särada Vaimulik, saabuvad 

tõrjub tangibility liha; mis on, miks ta kirjutas: nõrk on liha; See tähendab, et teadmised, muutub särav 

nagu päike; Palun tehke lihast, mis on tühine; ja see tähendab, et kõik teadmised muundatakse 

füüsilise keha hele; See jumalik protsess täidetud kõik päikest universumi; nad olid tillukesed, kuna ei 



olend viljaliha suur Taevariik; need olid olendid liha kolossaalne maailmu, mis ei ole enam; Päikest kui 

terviku moodustavad universaalse jumaliku teadmisi; nn Püha Kolmainu; nii nagu jumalik Moses shine 

au ja ülevusele; tema nägu ameeriklastes päikese vedelikku; tema nägu oli mõne jumaliku päike; 

erinevusega, et selle heleduse jättes jumalik magnet võimsus; et ta oli kontrollitud enda meelest; See 

jumalik vägi on olnud üks suurimaid imesid, mis tahes mind on vallanud; selle vaimse väega Moses 

avati veed; arenenud, blood jõgi; Olen teinud palju jumalik märke, piiritu võim Taevane Isa Jehoova; 

hõbedane laevad on palju pistmist nende jumalik volitusi; Lisaks on ülev missioone; õiguse; Kuidas on 

neid kõiki prohvet liha; Keegi ei hakka prohvet, kui teil pole oma vaimne volitused; edasi sõltub neist 

jumaliku igavese isa toita maailma; jumalik keskmise, mis kasutab, on sama kogu aeg; Seda ei tohiks 

unustada, kõik vaimu kui see väljub maapinnale, möödub Jumala maailma; Läheb veel aega; Ei ole 

oluline aeg maa; on taevalik kord; maa peal sajandi vastab light blue teine; Seepärast, iga kord, kui see 

toimub maal, on ainult hetk Taevariik; See näide on kehtiv, kui iga inimese vaim on elanud vastavalt 

jumalik volitusi; Ta ütles: kummardama oma Issanda ennekõike asju; poolt on kõik rikkust; mida ise; 

See tähendab, et vastavalt minu jumalik volitusi maapealsete poeg saab sisestada Taevariik; Kuna kõik 

kasutatud raha; See filosoofia ja öeldi et maailmas; Alates palju sajandeid tagasi: Söö puust, tundes 

head materjali; sest see on möödunud; toitev ennast koos halduskulud; Mida ei vaeva ja teenib 

paremusjärjekorras ei teeni leiba poolt higi oma Kulm; mis ulatub elu ausalt tööd; jumaliku isa Lord, 

ütles: plahvatada oma venna; ei öelnud: rikkaks; ei öelnud: loob rikaste ja vaeste; kindlasti kui mitte; 

Mida tähendab jumaliku isa on: reguleerivad teie, vastavalt oma südametunnistuse; Kõik alandlik, 

esimene; teine teade ütleb: on lihtsam, et kaamel läbi silmaga nõel; mis rikas Taevariik; teise 

kuulutuse: mis on vasakult paremale; amoraalsuse ettevaatus vasakul on inimesed; on poeg mees; 

poeg tööd; ja õigust, on rikutud; kes usuvad, et raha ostab ülestõusmine liha; eksitada! püsivust midagi 

leiutas inimeste meelest on väga hea vaimne kui sel inimese leiutis, ei võeta arvesse kõrgeimat 

mandaati; See on juhtunud teiste Maailmade; määral on välja jäetud need maailmad kosmosest; 

Sellepärast jumalikult kirjutas: palju kõnesid proovida inimeste filosoofia; ja mõned äravalitud, kes 

sisestab Taevariik; jumalik pärimise viib iga vaim saada ere päike tarkus; Keegi on väiksem selle 

jumaliku õiguse; Taevariik, on kõrgeim au, mis ei anna mikroskoopiline olend; See tuli välja; rohkem, 

peavad olema puhtad; Sa peaksid tooma deemonlik mõjud; Kuidas on rikkuse; mis õpetab välja 

eraldada, midagi, mis kestab vaid chimera maal; peenraha, toimub vaimu, kui ta on jälle koht, kus tuli 

hetkeks; vastupidi; Sisestage konto ajakulu maal; teine teisel alusel; Kuna ta oli sündinud elu, enne 

seda nimetati taevas; ülevus, kunagi esindab rikkust; Kõik rikkus on kaotatud aja vaim; Kõik needus Kui 

teil aega elu; rikkuse, sulgeb les väravad taevas; kirjutada oli: saab teenida kahte isandat. rikkuse kätte 

või kätte Issand; Jah olend kasutasid rikkust; teada, mida oodata, see olend juba saanud oma tasu; ei 

ole jumalikku lisamine; Te saate sisestada jumaliku au; see nii suur maa, ja kahanes Taevariik; jumalik 

Jumala Tall, jumalik filosoofia on lõputu lõputu Keerubide laul liidud; kes komponeerib iga molekuli ihu 

ja vaimu; Jumalik Jumala Tall, esindab unikaalne filosoofia, mis jääb maa; See on ainus põhjus, et 

lõpmatu kanged tõend inimelu; See on toode elu mudel, mis on täidetud jumalik käskudest; rikkumata, 

isegi mikroskoopilise osa sellest; See on lapse enda filosoofia; laps, filosoofia on lähim asi ingellik 



filosoofia; Kas nad on rohkem puhas süda; nad ei ole tegelenud ega rikkuda nende tollis; nad on 

ainsad, kus teadus hea, on mädanenud; kõigi teiste filosoofiaid, loodud inimese mõistus kaob; nad ei 

ole uues maailmas; nagu ikka, kurat on sõlminud Taevariik; espiritus-ninos, tean, et Taevariik; suur 

vaimne giidid õpetatakse; igavik tagasi; enneolematu rahvas on üllatunud, kolossaalne päikese 

telekanalitel; Vaadake neid, universaalne televisioon; Tal pole algust; ja pole lõppu; On maailmad, mis 

on toimunud ja toimub; Vaata kummaline maailmad; maailma sõjas; näinud teiste sõnadega kõik ideed 

kui palju olend sünnib ekspansiivne universumis mõtlemist; ideed, et igavese aja jooksul nad muutuvad 

kolossaalne maailmad; Seal, espiritus-ninos, tunnistaja sündi, arengu ja piin maailmast; nad näevad, 

kuidas jumalik protsessi mikroskoopiline idee realiseerumisel planeedil; nad näevad imeline planeetide 

lood; sageli on edastatud maailma maailmas; Seal on rohkem kui ükski inspireeriv geenius; pidades 

silmas, ebamäärane ja jumalik idee nagu näha Taevariik; sealt tulevad tulevikus õpetusi; toll, mille 

muutuda planeedid; mis prohvetid tuua konkreetse maailm; Seal, first-born pojad, inspiratsiooni ja 

uuring, jumalik plaanid; Kõik tahavad missiooni raamatukauplustesse planeedid; Kõik galaktika 

Kategooriad; lõpmatu liiki elu; nende hulgas on maailma liha; kuhu kuulub mikroskoopiline planet 

Earth; planeete tuntakse pulber; Ei olnud, kus jumalik first Solar, Kristus, nn Jumala igavest isa tulevad 

maale õpetada uue seaduse armastus; õpetada jumalik õpetused jumalik Jumala Tall; See ei tulnud 

õpetada kasutada jõudu; sest jõudu, ta oli juba täidetud volitus; Ta oli juba katsetatud planeedil; See 

oli juba täidetud omaenda evolutsiooni inimeste olend; Kristus tõi maailma uuel viisil elu; Ta ei olnud 

julm aeg neetud kuningad, tuli ta maa; Need deemonid sulid, vaatas ähvardades oma neetud 

privileege; sellepärast nad intrigeeritud ja tapsid esmasündinud päikese; juhtunud, mis isegi juhtub 

maal; kaasaegne rikkaliku ise on kanged, põhimõtteliselt maa; Need deemonid liigne ambitsioonikus, 

ka surma; See toimub teie elukohariigis; ei tea, need neetud, mida sama klapp on jumalik õiglus; 

ulgumine ja hammaste kiristamine, ootame teid; Teades moraalse juhendamise, tagasihoidlik on 

esimene enne Taevase Isa Jehoova; nad peaksid olema esimene reegel maailmas; mis on esimene 

taeva Kuningriik. 
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ALPHA AND OMEGA 
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