
JUMALAN KARITSAN JUMALASTA; JUMALALLINEN FILOSOFIA; 

JUMALAN KARITSAN HOPEA; NÖYRYYS TEKI LAMMASTA; UUSI 

VOITTO JUMALA, VAHVUUDESTA JA IHMISEN JUMALAN KARITSAN 

YLPEÄ. 

Kyllä pieni poika; Jatkamme jumalallisen filosofia, joka opetti Jumalan käskyt; Jos koko ihmiskunnan oli 

ohjannut heitä, voin vakuuttaa teille, pieni poika, joka tämän ihmiskunnan on tarvetta Jumalan tuomion; 

Jumalan käskyt annettiin maailmalle, niin että niiden kautta tehdä kaiken hengen testi elämässä; Oli tietty 

heti, että kaikki henki, tietämätön elämän maailmoissa lihaa; mutta he tiesivät, että ennemmin tai 

myöhemmin, ne tukevat tiettyjä filosofia; eikä ainoastaan ihmisten filosofia; testit planeetoilla on 

infiniittinen; he eivät koskaan ole rajoja; tai koskaan ollut Jumalallinen Jumalan Karitsa on Jumalan 

rakkauden ja nöyryyden ajatteleva olento. Kaikki huonosti kutsutaan eläin vain Jumalan Karitsa, edustaa 

ainutlaatuinen syyttömyyden Se ei liity kaikenlainen voimassa; sen herkkyys on ansainnut hänelle 

jumalallisen mieluummin vapaa tahto taivaallista isää Jehova; nöyryys, on Jumalan Karitsa; ja ilman 

nöyryyttä, kukaan ei tullut taivasten; kirjoittanut on, että se on helpompi päästä kameli läpi neulansilmän 

kuin rikkoja jumalallisen lain taivasten; jokaisen ihmisen henki puhui Jumalan Karitsa, löytääkseen 

todisteita elämästä; kaikkien ihmisten henget, ylisti taivasten; kaikki häntä taivaallinen asuinpaikkaa; Jos 

lapsi ei ole eläinten; he ovat kaikki saman Isän poikia väliä, mitä sinun olomuoto tai hänen filosofia; 

taivaan valtakunta kaikki ovat telepaattinen; koska kaikki ovat hyväksyneet ylistämään; kustannukset 

ääretön hikoilu edessä; Tässä ääretön planeettaa; kirjoitettu on, että jokaista henkeä se uudestisyntyä, 

päästä Jumalan valtakuntaan; Tämä tarkoittaa, että jokaista henkeä on pyhiinvaellusmatka aineellista 

maailmankaikkeutta; kulkee loputon planeettaa; Kokeile ääretön filosofioista; ja ne kaikki ovat Jumalan 

tavalla, kun jumalallinen Jumalan Karitsa; kaikissa muodoissa, on aurinko Jumalan syyttömyyden koska 

kaikki hallussaan sama periaate; Kukaan syntyy taivasten; Koska kukaan omistaa, yhteensä ikuisesti. Jos ei 

ole isää. Kaikki poikkeuksetta ovat Jumalan alistaa rakkautta taivaallista Isää. ja tämä jumalallinen rakkaus 

on elävä ja laaja; etenee isä, ja edistystä lapsia. ikuisuudessa hänen jumalallisen hengellisen hierarkiat. 

 

Kyllä pieni poika; Tiedän, että et jätä ajatella brother korut Ondania korut; Tiedän, että maailman 

halveksivat. koska hän rohkeni myydä viisisataa vaakunaa, Jumalan Karitsa; Kiroili kaikkien sukupolvien, 

koska moderni Juudasta; sekä häntä siellä omassa maailmassa miljoonia kunnianhimoinen; Jos näin ei ole 

trepidan myydä oma ikuisesti. Siksi kerron teille pieni poika, joka tämän demonin kaupallinen 

kunnianhimoa, kyyneleitä veren huutaa; Hän pyytää saman Jumalan Karitsa, ylösnoussut uusia lihassa; Se 

kysyy koska pyytää miljoonaa, että lapsi; mutta et saa mitään; tai oikeus käyttää elämässä, Jumalan 

Karitsan hopea; siisteys ja puhtaus omantunnon Jonkin aikaa annoimme hänelle niin hän oikeuttavaa; Se 

on yksi miljoonaa, jotka kiroavat kultaa; kirous kunkin maan tapojen; kirous vanhempien; ja hän hänen 



sydämeltään nöyrä; ne, jotka kunnioittaa Jumalan sanaa. jotain pidä ei näin ollen toisessa maailmassa; 

Hän asui innoissaan filosofia, joka kestää joka kestää hetkellistä elämän lihaa; Se syötetään filosofia, joka 

ei anneta eikä ikuisuuden tulee taivasten; niin se tapahtuu puhelujen, rikas maailmassa; he kiroavat isä ja 

äiti; itku ja hammasten; syy on hyvin yksinkertainen; jumalallisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin 

lisääntyminen nauttia ihmisen henki, enemmän vakavia on oikeuden eteen; opetetaan Jumalan sanan 

kautta, että kaikki ovat tasavertaisia Jumala; Siksi maa, hallitus on ollut sama kaikille; Kyllä niin ei 

tapahtunut, se oli joukko demonit, joka näki, että sääntö oli hyvää liiketoimintaa; maailma tietää demonit, 

joka ei ottanut huomioon Jumalan käskyt kapitalistien; ne luovat hyvää tiedettä; Nämä damned on 

maailman rikkaiden ja köyhien; Nämä demonit maanpäällisen maailma on Jumalan juzjado; he ovat 

syyllisiä, itketään ja kiristellään hampaita, miljoonia ja miljoonia nöyrä lapseni; enempää, ei demon, 

jumalallisen lain rikkoja paeta; Siksi se maksaa; silmä silmästä, hammas hampaasta; Se on laki maailman 

lihaa; epätäydellinen maailmoissa; mikroskooppinen maailmoissa; Nämä damned jäljellä ainoa toivo on 

parannukseen; Siis jos parannuksen enloquecerían ei ole exsistiria, demonit; jumalallisen Isän luotu 

enkeleitä; ja ylpeys peräisin FREEWILL hengellinen, tee niitä demoneja; Unohdan joka eksyksissä 

pimeässä; kirjoitettu oli divine Isä Herra on ikuinen valo; ja taas lisää kärsinyt olento, on suurin taivasten; 

Siksi valitut, valittiin teoksiaan ne ovat ensimmäinen; on kirjoitettu, joka on helpompi että kameli läpi 

neulansilmän kuin raiskaaja taivasten; Tällä on monia merkityksiä; kertoo, miten tiukkoja on jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden; Se osoittaa, että eläinten puhelut ovat suuria taivasten; mitä luoja, ei 

eläinperäisiä exsisted hänen jumalallinen asuinsijoilla; vain exsisted lapsia. on fyysinen muoto ottaa; 

eläinten käsite on jumalallinen rotu elämän että; He pyysivät kutsutaan eläimelle; ja he pyysivät tavata 

sama filosofia; esimerkiksi tiettyjen alkoholijuomien ne pyysi olla ihmisen apinoiden; ja he pyysivät testata 

tämä filosofia; kirjoitettu oli, että jokaista henkeä on testattu elämässä; ei vain ihmisen nimi; mutta 

kaikille ihmisille; Kukaan ei ole vähemmän jumalallisen Isän herra; Jumalallinen oikeudenmukaisuus on 

niin valtava, tärkeää on ihmisen olento menettänyt infiniittinen; vielä enemmän. ihmisen elämää, etsii 

ammottava välinpitämättömästi; sama välinpitämättömyys, jota käytetään ihmis-olemassaolo. vielä 

enemmän. ihmisen elämä on lähes tuntematon taivasten; vain tietää, että nämä polvitos menettäneet 

avaruudessa; Monet kutsuvat planeettaa, living elämä ajaa; ja tiedämme, että tietyn Instant ei on enää 

jälkeäkään mikä oli maailmassa; Tämä on kirjoitti: välitän maahan; enemmän taivaalliset sanat ei koskaan 

kuolee pois; Siksi Jumalan sanoja: olla valoa, ja valo on tehty. Kuitenkin edelleen tuottaa maailmoja ja 

aurinkoa; niin määrän kuin mieli kuvitella; Jumalallinen telepaattinen piirustus, opetti, että jumalallinen 

Jumalan Karitsa on solar alkuperämaa; on oman elämän filosofia; on oma laaja Kolminaisuudesta. ennen 

että maapallon, syntyy elämään jo jumalallinen Jumalan Karitsa, syntyi tässäkin muilla planeetoilla; 

jumalallinen valta ei ole eikä ole raja; Trinity living, kertoo ja laajentaa ajattelua lapsensa jumalallisen 

perintöosan; Kaikissa on osa sähkön kehonne; että sähkön vastaa sen evoluution toimenpide 

mikroskooppinen osa laaja Kolminaisuudesta. Olet mikroskooppisen pohjat; mutta niin mikroskooppisen 

että vielä ei paista; Edelleen hallitseva sinussa kuin liha. hoitaja intohimonsa; jotta voit paistaa, on 

syntynyt uudelleen; henki, on läpäistävä peräkkäisten elinten lihastani; saapuu hetki loistaa hengellisen, 

päihittää koituuko lihaa; Tämä on, miksi se oli kirjoitettu: heikko on lihaa; Se tarkoittaa, että tieto, tulee 



loistaa kuin aurinko; Varmista lihaa, tyhjä; ja se tarkoittaa, että kaikki tieto muuttuu fyysistä elin kirkas; 

Tämä jumalallinen prosessi täyttää kaikki auringot universe; ne olivat pieni, koska se on olento lihan 

suureksi taivasten; ne olentoja lihan valtava maailmoissa, jotka eivät ole enää; Suns kokonaisuutena 

muodostavat universal jumalallisen tiedon; nimeltään pyhä Kolminaisuus; niin kuin jumalallinen Moses 

shine kunniaa ja mahtavuus; hänen kasvonsa hehkui solar fluidin hänen kasvonsa oli jumalallinen Sun; 

ero, että kirkkauden lähteneensä jumalallisen magneettisena voimana; hän valvoi omasta mielestään; 

Tämä jumalallinen voima on ollut yksi suurimmista ihmettä, että mitään mieleen on hallussaan; henkinen 

kantti Moses avasi vesillä. kehitetty, blood Riverin; Olen tehnyt monia divine merkkejä, ja infinite power 

taivaallista isää Jehova; hopea alusten on paljon näitä jumalallisia voimia; Niissä on myös ylevä tehtäviä; 

lainsäädännössä; Miten on ne kaikki profeetta lihaa; Kukaan ei tullut profeetta, jos sinulla ei ole 

hengellinen toimivalta; heitä, jumalallinen ikuinen isä vetoaa edelleen syötteen maailmoissa; jumalallinen 

välineellä, joka käyttää, on sama kaikkina aikoina; Se ei pidä unohtaa, että kaiken hengen poistuessa 

maasta, kulkee selestiseen maailmaan. Siellä menee toisen kerran; Ei tosiseikkojen tapahtuma-aikana 

maan päällä; on taivaan aika; Earth-luvulla vastaa vaaleansininen toinen; Aina, kun se tapahtuu maan 

päällä, siksi vain hetki taivasten; Tämä esimerkki on, kun jokainen ihmisen henki on asunut jumalallisen 

valtuuden mukaan Hän sanoi: palvomaan Herrasi, ennen kaikkea asioita; mennessä kaikki varallisuus; 

mennessä itsestäsi; Tämä tarkoittaa, että jumalallisen valtuuden maanpäällisen poika mukaan pääse 

taivasten; Koska kaikki käyttää rahaa; Tämä filosofia ja oli neuvonut maailmalle. Monia vuosisatoja sitten: 

Älä syö hyvä materiaali, tiedon puu koska se on kulunut; ravitsevaa itse mitä se maksaa; Mitä työtä, ja 

ansaitsee ansioita; ansaitset leivän hiki sinun otsa; mitä merkitsee eliniän rehellistä työtä; jumalallisen 

Isän Herra sanoi: räjähtää häneen. sanomatta: rikastua; sanomatta: Luo rikkaiden ja köyhien; varmasti 

kuin; Mitä tarkoitetaan jumalallisen Isän on: hallita itseänne, mukaan teidän omatunto; Kaikki nöyrä, 

ensimmäisenä; toinen ilmoitus sanoo: on helpompaa, välillä kameli läpi neulansilmän; että rikas taivasten; 

toinen ilmoitus: eli hoitaa vasemmalle moraalittomuuden oikealle; vasemmalla on ihmisiä; on poika mies; 

poika työtä; ja oikealle, korruptoituneet; Kuka uskoo rahalla lihasta; ylösnousemus harhaan! pysyvyys 

jotain keksi ihmisen mieli on loistava hengellinen, kun tässä ihmisen keksintö, ei oteta huomioon 

korkeimman toimeksiannosta; Se on tapahtunut muissa maailmoissa; määrin nämä maailmat on poistettu 

tilaa; Siksi Jumalan kirjoitti: useita kutsuja yrittää ihmisen filosofia; ja joitakin valittujen, joka tulee 

taivasten; jumalallisen perintöosan johtaa jokaista henkeä tulee kirkas aurinko viisautta; Kukaan ei ole 

yhtä jumalallista lakia; taivaan valtakunta on korkein kunniaa, joka voi teeskennellä mikroskooppisen 

olento; Se tuli ulos; enemmän, on oltava puhtaita; Saisi aiheuttaa demonic leima. Miten on rikkaus; että 

opettaa sinulle ollut anastaminen, jotain, joka kestää vain chimera maassa; penniäkään, vie hengen, kun 

hän palaa paikkaan, jossa tuli hetkellisesti; päinvastoin; Anna huomioon aika maan päällä; Toinen 

sekuntien perusteella; Koska hän oli syntynyt elämään, kunnes se oli nimeltään taivaalla; suuruutta, 

koskaan edustaa vaurautta; kaikki rikkaus on ajanhukkaa henki; kaikki kirous. Kun olet lähtenyt elämään; 

rikkautta sulkee les gates taivaasta; kirjoitettu oli: ei voi palvella kahta Herraa. varallisuuden tarjoillaan tai 

palvelleet Herraa; Kyllä olento käyttäneet hyväkseen vaurautta; tiedä mitä odottaa tämä olento on jo 

saanut palkkansa; ei ole Jumalan lisäksi; Et voi tulla Jumalan kirkkauden; se niin suuri maa, ja supistui 



taivasten; jumalallinen filosofia jumalallisen Lamb of God on loputon infiniittinen kerubit liittoina joka 

säveltää jokainen molekyyli liha ja henki; Jumalallinen Lamb of God on ainutlaatuinen filosofia, joka säilyy 

maassa; Se on ainoa syy, että ääretön henget vaatinut todisteita ihmiselämän; Se on tuote elämän malli, 

joka on kokoontunut Jumalan käskyt; rikkomatta, edes mikroskooppinen osa Se on lapsen oma filosofia; 

lapsi, filosofia on lähimpänä asia enkelien filosofia; ne ovat enemmän puhdassydämiset; ne eivät ole 

mukana eikä korruptoitunut tulliasioissa; ne ovat ainoita, joissa hyvä, tiede ei lahonnut; Muut filosofiat ja 

luonut ihmisen mieli katoaa; ne eivät ole uudessa maailmassa; kuten aina piru on solminut taivasten; 

espiritus ninos tietää, että taivasten; suuri hengellinen oppaita opetetaan; ikuisuuden takaisin; 

ennennäkemätön väkijoukkoja on hämmästynyt, valtava aurinko televisiosta; nähdä ne, universal 

televisio; Se ei ole alkua; ja ei ole loppua; On maailman, joka on ollut ja tulee olemaan; näyttää outoja 

maailmoja; maailmojen sodassa; nähnyt, Kaikki ideat paljonko olento on syntynyt mallikelpoinen 

ajattelua; ideoita, että ikuinen aikojen kuluessa ne ovat valtava maailmoissa; Siellä espiritus ninos 

todistaja syntymä, kehitys ja tuska maailmoissa; he näkevät jumalallista prosessia, miten 

mikroskooppinen idea toteutuu planeetta; ne näyttävät ihana planeettojen tarinoita; on usein tarttua 

maailman maailmassa; On enemmän kuin mikään innoittava nerous; pitäen mielessä epämääräinen ja 

jumalallisen idea nähty taivasten; sieltä tulevat tulevaisuudessa oppeja; tulli, joka muuttaa planeettojen; 

profeetat tuo erityisesti maailman; Siellä esikois poikansa, inspiroi ja tutkimus, Jumalan suunnitelmat; 

kaikki haluamme tehtävä kaukana planeetat; Galaktinen luokkien; ääretön muotoja elämänlaatua; 

joukossa ovat maailman lihaa; johon kuuluu mikroskooppisen maapallon; planeettoja kutsutaan powder; 

Oli jos jumalallinen first Solar Kristuksen kehottanut iankaikkinen Isä Jumalalle tullut maan päälle 

opettamaan uuden lain rakkaus; opettaa Jumalan oppeja jumalallinen Jumalan Karitsa; Se ei tullut 

opettaa voimankäytön; koska voima, hän oli jo täytetty toimeksiannosta; Hän oli jo testattu maailmassa; 

Se oli jo täyttänyt kehittymiseen ihmisellä olento; Kristus toi maailmaan uusi tapa elää; Se ei ollut julma 

aika kirotut kuninkaat, hän tuli maan päälle; Nämä demonit roistoja, näyttivät uhkaa kirottu etuoikeus; 

Siksi he kiehtoi ja surmasi esikoinen Solar; tapahtunut, mitä vielä tapahtuu maan päällä; moderni rikkaat 

ovat itse henget periaatteen maahan; Nämä demonit liiallinen kunnianhimo, myös surmansa; koska se 

tapahtuu omassa maassaan. tiedä nämä damned, joka samalla kertaa on jumalallisen 

oikeudenmukaisuuden; itku ja hammasten kiristys, odottavat teitä; Tietäen moraalinen opetus, nöyrä on 

ensimmäinen ennen taivaallista isää Jehova; ne olisi ensimmäinen sääntö maailmassa; jotka ovat 

ensimmäisen taivaan valtakunnassa. 

Alfa ja Omega 

ALPHA AND OMEGA 

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, ESCRITURA 

TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL 

CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 



TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, COMPARE, 

SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE   
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