
BANAL NA KORDERO NG DIYOS; KANYANG BANAL NA 

PILOSOPIYA; KABANALAN TUPA NG PILAK; 

KABABAANG-LOOB GINAWA TUPA; BAGONG 

PAGTATAGUMPAY NG BANAL NA KORDERO NG DIYOS 

SA LAKAS AT PAGMAMATAAS HUMANA.- 

Oo anak; magpatuloy sa banal na pilosopiya nagturo sa aking Banal na Utos; kung ang lahat 

ng sangkatauhan ay may gabay na ito, tiyakin mong ako anak na lalaki, na ang 

sangkatauhan ay magkakaroon ng walang pangangailangan para sa isang banal na 

paghuhukom; Banal na Utos ay ibinigay sa buong mundo, sa gayon ay sa pamamagitan ng 

mga ito, ang bawat espiritu, pagsubok ng buhay; Nagkaroon ng ibinigay na instant, ang 

bawat espiritu, alam ang lahat ng buhay sa mundo ng laman; ngunit alam nila na maaga o 

huli, ay patunayan sa isang partikular na pilosopiya; hindi lamang pilosopiya ng tao; dahil ang 

katibayan planeta ay walang katapusang; Hindi kailanman may limitasyon; at hindi rin 

kailanman ay nagkaroon sila; Ang Kordero ng Diyos, ang Diyos ay ang banal na utos ng pag-

ibig at kaamuan, para sa bawat pag-iisip nilalang; ng lahat ng mga kilalang mga hayop di-

wastong na, tanging ang banal na Lamb, kinakatawan ang tanging kawalang-kasalanan; 

dahil ito ay hindi nauugnay sa anumang batas ng puwersa; sensitivity nito, kumita sa kanya 

ng isang banal na mangingibabaw sa libreng kalooban ng Ama banal na Jehovah; 

kababaang-loob ay nasa banal na Kordero; at walang kapakumbabaan, ay nagpasok walang 

sinuman ang kaharian ng langit; ay nakasulat, ito ay mas madali para sa isang kamelyo sa 

pamamagitan ng butas sa para sa isang tagalabag ng aking mga banal na batas, sa kaharian 

ng langit; bawat espiritu ng tao ay nagsalita sa banal na Lamb, bago nanggagaling sa 

pagsubok ng buhay; lahat ng tao espiritu, praised sa kanya sa kaharian ng langit; lahat ng 

na-play sa makalangit na tahanan; para doon, bawat bata, hindi hayop; lahat ay mga anak ng 

isang Ama; kahit anong kanilang pisikal na anyo, o pilosopiya; sa Kaharian ng Langit, lahat 

ng tao ay telepatiko; Lahat ay umabot sa walang hanggang kaluwalhatian; Nagkakahalaga 

ito kumpara sa walang hanggan sweats; sa walang hangganang mga planeta; dahil ito ay 

nakasulat na ang bawat espiritu, dapat ipanganak muli upang maabot ang kaharian ng Diyos; 

Nangangahulugan ito na ang bawat espiritu, ay may paglalakbay sa banal na lugar sa 

materyal na sansinukob; pagpasa sa pamamagitan ng walang-katapusang mga planeta; 

walang katapusang philosophies pagsubok; at lahat ng mga ito, ay isa sa mga banal na mga 

form, ng paggawa ng mga banal Kordero ng Diyos; lahat ng mga form, nagtataglay ng banal 

na sun kawalang-kasalanan; lahat sila ay may parehong prinsipyo; walang sinuman ay 

ipinanganak dakila sa kaharian ng langit; dahil walang sinuman ang may-ari, kabuuang 

kawalang-hanggan; kung hindi Ama; lahat nang walang pagbubukod, ay divinely 

subordinates, ang pag-ibig ng banal na Ama; at ito banal na pag-ibig, nakatira at malawak; 

Pag-unlad Ama, at pag-unlad ng mga bata; pagpapanatiling sa kawalang-hanggan, ang 

kanyang banal na hierarchies espirituales.- 

 



Oo anak; Hindi ko alam itigil ang pag-iisip tungkol sa mag-aalahas alahas Ondania kapatid 

na lalaki; Alam ko lahat ng tao pag-alimura; dahil nangahas siya upang magbenta ng limang 

daang crowns, ang Kordero ng Diyos; ay tatandaan para sa lahat ng henerasyon, pati na ang 

mga modernong ni Judas; tulad ng kanya, doon sa iyong mundo, milyon-milyong mga 

mapaghangad; trepidan hindi nagbebenta sa sarili nitong kawalang-hanggan; Kaya ako 

sabihin sa aking anak na lalaki, ang demonyo ng komersyal na ambisyon, umyak luha ng 

dugo; tanungin ang parehong Kordero ng Diyos, ay resurrected sa bagong laman; tinanong 

kung paano milyun-milyong ay nagtanong, bumalik sa pagiging isang bata; ngunit wala 

makakuha; o ang karapatan upang gamitin sa buhay, ang banal na Lamb Silver; simbolo ng 

kalinisan at kadalisayan ng budhi ng lahat ng tao; Sapat na oras ibinigay sa kanya, upang 

muling isaalang-alang; ay isa sa mga milyon-milyong na sumpa ginto; ay sumpa ang 

kanilang sariling mga kaugalian; Siya sumpa ang kanilang mga magulang; at inggit ang 

mababang-loob sa puso; na kung saan sila ay magalang sa mga banal na salita; isang 

bagay, ginawa ito espiritu, sa isa pang mundo; nabuhay nasasabik sa isang pilosopiya, na 

tumagal kung gaano katagal ang isang ephemeral buhay ng karne; ay fed sa isang 

pilosopiya, na hindi magbigay o kawalang-hanggan o pagpasok sa Kaharian ng Langit; kaya 

ito ay may mga kaya tinatawag na mga rich mundo; Sumpa nila ama at ina; sa gitna 

humagulgol at gnashing ng ngipin; ang dahilan ay napaka-simple; sa banal na katarungan, 

mas kapakanan tangkilikin ang higit pang mga malubhang espiritu ng tao ay katarungan; ay 

itinuro sa pamamagitan ng mga banal na salita, na ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng 

Diyos; Samakatuwid, ang pamahalaan ng Earth, dapat na katumbas para sa lahat; yes ito ay 

hindi mangyari dahil sa isang pangkat ng mga demonyo na nakakita na namamahala ay 

isang mahusay na deal; mga demonyo, hindi isinasaalang-alang ang aking Banal na Utos, 

alam ng mundo sa pamamagitan ng capitalists; ang mga ito ay mga tagalikha ng mga 

kaalaman tungkol sa mabuti; para sa mga sumpain doon sa mayaman at mahihirap mundo; 

sa pamamagitan ng mga demonyo, ang panlupa mundo ay divinely hinuhusgahan; ang mga 

ito ay masisi, ang humagulgol at gnashing ng ngipin, angaw-angaw sa aking 

mapagpakumbaba bata; Dagdag pa rito, walang demonyo, ang aking banal na may sala, i-

escape; kung saan napupunta sa paligid pagdating sa paligid; mata para sa mata, ngipin 

para sa ngipin; ay ang batas ng ang mga mundo ng laman; hindi lubos na pagsisisi ng 

mundo; ng mikroskopiko mundo; ang tanging pag-asa kaliwa ang mga sinumpa, ay pagsisisi; 

Kaya kung pagsisisi ay hindi exsistiría, ang mga demonyo masiraan ng bait; ang banal na 

Ama, nilikha niya ang mga anghel; at pagmamataas na nagmumula sa mga espiritwal na 

malayang kalooban, gumagawa ng mga demonyo; I kalimutan na, nawala sa kadiliman; ay 

isinulat, na ang mga banal na jehova Ama ay walang hanggang liwanag; at ang higit pa siya 

nagdusa ng isang nilalang, mas malaki ang kaharian ng langit; samakatuwid, ang ihalal ang 

kanilang mga sarili inihalal; para sa kanilang mga gawa, ay ang unang; ito ay isinulat, ito ay 

mas madali para sa isang kamelyo sa pamamagitan ng butas sa isang Rapist sa kaharian ng 

langit; Ito ay may maraming kahulugan; nagpapaliwanag kung paano mahigpit ang banal na 

katarungan; nagpapakita na ang tinatawag na hayop, ay dakila sa kaharian ng langit; tulad 

ng para sa ang Tagapaglikha, walang mga alagang hayop exsisted banal abodes; exsisted 

mga bata lamang; magkaroon ng pisikal na anyo ang mga ito ay; konsepto hayop ay isang 

banal na buhay pagsubok para sa mga espiritu; sila hiniling na tinatawag na mga hayop; at 

hilingin sa iyo na malaman ang konsepto ng parehong; tulad ng ilang mga espiritu, hilingin sa 



iyo na maging tao monkeys; at hiniling mong ma-subok sa pilosopiya; ay isinulat na ang 

bawat espiritu ay sinubukan sa buhay; hindi lamang tinatawag na tao; ngunit na ang lahat ng 

buhay na tao'y; dahil walang saysay na tao ay mas bago ang banal na Ama ni Jehovah; 

Banal na katarungan ay kaya napakalawak na ang kahalagahan ng pagiging isang tao 

pagkatao, ay nawala sa walang hangganang; Dagdag pa rito; buhay ng tao ay hindi maarok 

na hitsura na may kakulangan ng interes; na may parehong kakulangan ng interes, iyon ay 

sanay na mga tao; Dagdag pa rito; buhay ng tao, ay halos hindi alam sa kaharian ng langit; 

Alam lamang na sa mga polvitos, nawala sa espasyo; maraming mga planeta na tawag, 

maliit na pamumuhay ng buhay ng drop; at alam na sa anumang naibigay na sandali ay hindi 

magiging anumang trace ng kung ano ang isang mundo; ito ay isinulat: testamento ng 

Daigdig; higit pa sa aking banal na salita ay hindi dapat pumasa; Samakatuwid, ang banal na 

mga salita: Magkaroon liwanag, at liwanag ay ginawa; ay gumagawa pa rin ng mga mundo at 

Suns; sa naturang halaga bilang ang isip ay maaaring isipin; banal na telepatiko pagguhit, 

nagturo na ang banal na Kordero ng Diyos, ay solar pinagmulan; May sariling pamumuhay 

pilosopiya; May sariling malawak Banal na Trinity; bago planeta Earth, lumabas dahil sa 

buhay, at ang banal na Kordero ng Diyos, ay ipinanganak muli sa ibang mga planeta; Ang 

kanyang banal na paghahari ay at dapat, walang limitasyon; Buhay ng Mapalad Trinity, 

multiply at lumalaki sa kanilang sariling pag-iisip mga anak na lalaki, banal na pamana; lahat 

ay may isang bahagi ng koryente sa iyong katawan; umaayon na koryente sa sarili sa gitna 

ng ebolusyon lawak, isang mikroskopiko bahagi ng Banal na Trinity malawak; sóis 

mikroskopiko soles; ngunit kaya mikroskopiko na hindi pa rin Shine mo; predominates pa rin 

sa iyo, sa laman; kasama ang mga nag-aalaga mga labis na kinahihiligan; sa Shine, dapat 

ipanganak muli; ang espiritu, ay dapat pumunta sa pamamagitan ng sunud-sunod na 

katawan ng laman; dumarating sa isang naibigay na instant, ang espirituwal na 

nagniningning nadaig ang katotohanan ng laman; Iyon ang dahilan kung bakit, na nakasulat 

na mas mahina ang laman; ay nangangahulugan na kaalaman, nagiging nagniningning tulad 

ng araw; paggawa ng karne ay pinawalang-bisa; at nangangahulugan na ang lahat ng 

kaalaman ay transformed sa Maliwanag pisikal na katawan; ito banal na proseso nakamit 

ang lahat ng mga soles ng uniberso; ay chiquititos, dahil ito ay isang nilalang ng laman, 

upang maging dakila sa kaharian ng langit; Sila ay nilalang ng laman, sa malalaking mga 

mundo na hindi na; Suns bilang isang buo, ay bumubuo sa banal na unibersal na kaalaman; 

tinatawag na Banal na Trinity; kaya, bilang mga banal Moises Shone sa kaluwalhatian; ang 

kanyang mukha radiated solar tuluy-tuloy; ang kanyang mukha ay isang banal na araw; 

maliban na ng liwanag, na iniiwan ang isang banal na magnetic kapangyarihan; na kung 

saan ay kinokontrol sa pamamagitan ng kanyang sariling isip; ito banal na kapangyarihan, ay 

naging isa sa mga pinakamalaking mga kababalaghan na ang anumang pag-iisip ay may 

nagmamay ari; may sakit sa kapangyarihan na ito, binuksan ni Moises ang tubig; Naka-ilog 

sa dugo; Nagawa ko na ang maraming mga banal na mga palatandaan, ng walang 

hangganang kapangyarihan, banal na jehova Ama; ang pilak na sasakyang-dagat, mayroon 

magkano ang gagawin sa mga banal na kapangyarihan; sila ay mayroon din kahanga-hanga 

mga misyon; sa kanilang sariling mga batas; bilang may bawat propeta ng karne; walang 

sinuman ang maaaring maging isang propeta, maliban kung siya hold ang kanyang sariling 

espirituwal na kapangyarihan; sa kanila ay gumagamit ng banal na walang hanggan Ama, 

upang isulong ang mundo; ang banal na nangangahulugan na ito ay katumbas sa lahat ng 



edad; Hindi dapat kalimutan na ang bawat espiritu kapag nag-iiwan ng Earth, ipapasa ang 

celestial mundo; may napupunta sa isa pang pagkakataon; ay hindi ang materyal oras ang 

Earth; ay ang makalangit na oras; siglo kung saan ang lupa ay tumutugon sa isang segundo 

bughaw; Samakatuwid, ang bawat oras na elapses sa Earth, ay lamang ng isang sandali sa 

Kaharian ng Langit; Halimbawa ito ang nalalapat kapag ang lahat ng espiritu ng tao ay 

nabuhay ayon sa mga banal na utos; na nagsabi: Kayo ay sasamba sa iyong Panginoon, sa 

itaas ng lahat ng bagay; higit sa lahat kayamanan; sa paglipas ng iyong sarili; 

Nangangahulugan ito na ayon sa aking mga banal na utos, maaari magpasok ng hindi anak 

sa lupa sa kaharian ng langit; dahil ang lahat ay ginagamit ang pera; ito pilosopiya, ako ay 

binigyan ng babala sa mundo; maraming siglo na ang nakaraan: hindi kayo shalt kumain 

mula sa puno ng kaalaman tungkol sa mabuti mga materyales; sapagkat ito ay 

pansamantalang; nútrete kung ano ang mga gastos nito; ito ay nagkakahalaga pagsisikap at 

maging marapat ang nakakamit; kumikita ka ng iyong tinapay sa pamamagitan ng pawis ng 

iyong noo; kung ano ang halaga sa isang buhay ng matapat na paggawa; jehova banal na 

Ama ay hindi sabihin explodes iyong kapatid; Hindi sabihin makakuha ng mayaman; Hindi 

sabihin, lumilikha ng mayaman at mahihirap; Tiyak na hindi; na nangangahulugang ang 

banal na Ama ay: gobiérnate, ayon sa iyong budhi; lahat mapagpakumbaba, maging una; 

Sinasabi ng iba pang mga paunawa ay mas madali sa butas sa pagitan ng isang kamelyo; 

isang mayamang tao sa kaharian ng langit; isa pang babala: mag-ingat na kaliwa ng 

immoralities ng karapatan; sa kaliwa ay ang mga tao; Siya ang anak ng tao; anak ng 

manggagawa; at ang kanang ay dinungisan; na naniniwala na pera, ay bumili ng pagkabuhay 

na muli ng laman; Deluded! pagpupumilit sa isang bagay na imbento ng isip ng tao, ay 

espirituwal pagmamataas kapag na tao imbensyon, binabalewala ang kataas-taasang utos; 

Ito ang nangyari sa iba pang mga mundo; sa naturang isang lawak na ang mga mundo Na 

mabura na espasyo; ang dahilan kung bakit divinely ito ay isinulat ng maraming mga tawag 

upang subukan pilosopiya ng tao; ngunit ilang ay napili, na pumasok sa kaharian ng langit; 

Humahantong ang banal na pamana bawat espiritu, upang maging isang makinang na sun 

ng karunungan; walang saysay na tao ay mas mababa sa banal na kautusan; ang Kaharian 

ng Langit, ay ang pagpaparangal kaluwalhatian, maaari silang sipsipin isang mikroskopiko 

nilalang; ito ay dumating out; higit pa upang bumalik sa ito, dapat na ibinalik malinis; hindi 

dapat dalhin ng diyablo impluwensya; tulad ng kayamanan; nagtuturo sa iyo na mag-ari, 

isang bagay na tumatagal lamang ng isang kimera sa Earth; isang malaking halaga, ang 

espiritu tumatagal, kapag siya ay nagbalik sa lugar, kung saan siya ang natitira sa ilang 

sandali; pabaligtad; Dapat render account ang oras na ginugol sa lupa; pangalawang sa 

bawat segundo; mula sa kapanganakan sa buhay, hanggang sa ako ay tinatawag sa langit; 

kadakilaan, hindi kailanman ay kumakatawan sa kayamanan; lahat ng kayamanan ay aksaya 

ng oras para sa espiritu; lahat ng sumpa; kapag sila ay nawala ang kanilang buhay; para sa 

kayamanan, isinara ang pinto ng langit; ay isinulat: Hindi mo maaaring magsilbi ng dalawang 

Masters; Hinahain o kayamanan, o ay naglalabas ng Panginoon; Hinahain ang nilalang 

mismo ng kayamanan; pag-alam kung ano ang aasahan, na nilalang na natanggap ang 

kanilang gantimpala; Higit pa rito hindi banal; Hindi ka maaaring pumasok sa banal na 

kaluwalhatian; siya magnify sa Earth, at shrank sa kaharian ng langit; banal na pilosopiya ng 

banal na Kordero ng Diyos, ay walang katapusan na walang hanggan alliances cherubs; na 

ang bawat Molekyul ay binubuo ng laman at espiritu; Ang banal na Kordero ng Diyos, ay ang 



tanging pilosopiya na habilin sa lupa; ang tanging dahilan, kung bakit walang katapusan na 

espiritu, hiniling na patunay ng buhay ng tao; ay ang produkto ng isang buhay na modelo na 

nakamit ang mga Banal na Utos; walang paglabag, o isang mikroskopiko bahagi nito; Ito ay 

ang konsepto ng isang bata; pilosopiya ng isang bata ay mas malapit sa na anghel 

pilosopiya; ang mga ito ay higit dalisay sa puso; Hindi nakatuon, at hindi rin corrupt sa 

kanilang mga paraan; ang tanging mga bago na Bien agham ay hindi bulok; lahat ng iba 

pang philosophies, na nilikha ng isip ng tao, mawala; huwag ipasok ang bagong daigdig; 

gaya ng dati, ang diyablo ay pumasok sa Kaharian ng Langit; espiritu-anak, alam na ang 

kaharian ng langit; ang mahusay na espirituwal na gabay, ang mga ito ay itinuro; mula sa 

eons nakalipas; wala pang nakagagawa madla, nanonood sa kamangha, ang malalaking 

solar mga screen ng telebisyon; makita sa kanila ang unibersal na telebisyon; na walang 

simula; at walang katapusan; May mga mundo na at makikita; kakaiba mundo ay; mundo 

pusod ng digmaan; nakita sa ibang salita, ang lahat ng mga ideya ng bawat nilalang ay 

ipinanganak, ang pag-iisip na lumalawak na uniberso; mga ideya, na may mga pagpasa ng 

oras hindi na abot ng gunita, ay naging mga malalaking mundo; doon, ang espiritu-anak, 

saksihan ang kapanganakan, pag-unlad at matinding paghihirap ng mundo; makita ang lahat 

ng banal na proseso kung paano ang isang mikroskopiko ideya ay nakapaloob sa isang 

planeta; Planetary hitsura kahanga-hangang mga kuwento; na madalas ay ipinadala mula sa 

mundo sa mundo; doon arises sa paglipas ng ilang mga kagila-henyo; napananatili sa 

kanyang isip, isang malabo na ideya ng banal na nakikita sa kaharian ng langit; mula noon 

doktrina hinaharap lumabas; ibahin ang anyo na kaugalian planeta; mga nangungunang mga 

propeta ibinigay mundo; Mayroon bang panganay mga anak ay inspirasyon at pag-aralan, 

banal na plano; lahat ng tao gusto ng isang misyon sa napaka remote planeta; ng lahat ng 

galactic mga kategorya; sa walang katapusang mga paraan ng pamumuhay; kasama ng mga 

ito ay ang mga mundo ng laman; ito ay kabilang sa mga mikroskopiko planeta Earth; 

powders kilala bilang mga planeta; ito ay may na panganay Solar ng Diyos, nagtanong si 

Cristo ang walang hanggang Ama Jehovah, dumating sa Earth upang magturo ng isang 

bagong kautusan ng pag-ibig; pagtuturo sa mga banal na doktrina ng banal na Kordero ng 

Diyos; Hindi pumasok turuan ang paggamit ng puwersa; para sa lakas, ay natupad na ang 

utos; ay na-subok sa planeta; Ito ay hinahain sariling ebolusyon, ang nilalang ng tao; Dinala 

ni Kristo sa mundo isang bagong paraan ng pamumuhay; hindi nila gusto ang hari ng brutal 

Fucking, Awstriya panahon, kapag siya ay dumating sa Daigdig; mga demonyo, lumang 

rascals, nakita malagay sa panganib ang kanilang mga pribilehiyo sinumpa; na ang dahilan 

kung bakit intrigued at pinatay sa Solar panganay; ang nangyari, ano ang mangyayari pa rin 

sa Earth; modernong mayaman, ay ang parehong diwa, ang prinsipyo ng Earth; mga 

demonyo ng ambisyon, sila ay patayin rin; bilang ang nangyayari sa iyong sariling bansa; 

hindi alam ang mga sumpain, na sa parehong fold, ay banal na katarungan; humagulgol at 

gnashing ng ngipin, naghihintay; -alam mula sa pagtuturo moral na, ang mapagpakumbaba 

ang mga unang bago ang banal na Ama ni Jehovah; ay dapat na ang unang upang mamuno 

sa mundo; dahil ang mga unang sa Kaharian ng HEAVENS.- sila 

ALPHA AND OMEGA 
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