
DIVINE CIG OEN DUW; EU HATHRONIAETH DIVINE; YR OEN 

DIVINE O SILVER; GWYLEIDD-DRA YN GWNEUD CIG OEN; 

BALCHDER NEWYDD FUDDUGOLIAETH I ' R OEN DIVINE DUW, 

AM GRYFDER A DYNOL. 

Ydy ydy'r bachgen bach; Byddwn yn parhau â'r athroniaeth divine sy'n cael eu 

haddysgu fy divine Gorchymyn; Os oedd holl ddynoliaeth wedi'i arwain gan iddynt, 

gallaf eich bachgen bach, y ddynoliaeth hwn, byddai angen dyfarniad divine; 

Rhoddwyd y Gorchymyn divine, i'r byd, felly drwy iddynt, wneud pob ysbryd, eu 

prawf mewn bywyd; Roedd rhoi gwib, fod ysbryd pob un, yn ymwybodol o fywyd ar 

fyd o cig; ond gwyddent y byddai maent yn hwyr neu hwyrach, brofi yn athroniaeth 

penodol; Nid dim ond dynol athroniaeth; Mae profion ar planedau, yn ddiderfyn; 

Bydd yn rhaid iddynt byth derfyn; neu nad ydynt erioed wedi iddynt; R divine oen 

Duw yw'r mandad dwyfol gariad a gwyleidd-dra, ar gyfer unrhyw greadur meddwl. 

Mae pob anifail a elwir wael, dim ond yr oen divine, yn cynrychioli'r diniweidrwydd 

unigryw; Mae'n gysylltiedig ag unrhyw weithred o rym; ei sensitifrwydd, mae ef wedi 

ennill ffafriaeth divine, yn ewyllys rydd y tad heavenly tystion; Mae gwyleidd-dra, yn 

yr oen divine; a oes unrhyw un heb ostyngeiddrwydd, ymuno y Deyrnas nefoedd; 

ysgrifenedig ydyw, ei bod yn haws i ymuno â'r camel trwy'r llygad o nodwydd nag 

violator fy cyfraith divine, y Deyrnas nefoedd; Siaradodd bob ysbryd dynol â'r oen 

divine, cyn dod i'r prawf o'r bywyd; holl gwirodydd dynol, ganmol yn y Deyrnas 

nefoedd; pob un a chwaraeodd yn y heavenly breswylio; Yno, nid yw unrhyw blentyn,  

anifeiliaid; maent yn holl feibion y tad un; mater eich ffurflen pa corfforol, neu ei 

athroniaeth; yn y Deyrnas nefoedd, mae'r holl delepathig; oherwydd yr holl wedi 

cyrraedd gogoniant tragwyddol; y gost o sweats ddiderfyn o flaen; yn ddiderfyn 

planedau; fel ysgrifennu yw, bod pob ysbryd, wedi iddo gael ei eni eto, i gyrraedd y 

Deyrnas Duw; Golyga hyn fod gan bob ysbryd bererindod gan y bydysawd materol; 

tocynnau gan planedau ddiderfyn; Ceisiwch athroniaethau ddiderfyn; ac mae pob un 

ohonynt yn un o'r ffyrdd divine, cymryd yr oen Duw divine; holl ffurfiau, mae 

diniweidrwydd divine solar; gan fod pob un yn meddu ar yr un egwyddor; Nid oes 

unrhyw un yn cael ei eni yn y Deyrnas nefoedd; Ers i unrhyw un yn meddu, y 

cyfanswm eternity; Os nad yw'r tad; i gyd heb eithriad, yn ddwyfol is-, cariad y tad 



heavenly; a hwn divine cariad, yn byw ac eang; y tad yn mynd rhagddo, a gwneud 

cynnydd y plant; yn eternity, ei divine hierarchaethau ysbrydol. 

 

Ydy ydy'r bachgen bach; Gwn nad ydych yn gadael meddwl am y brawd gemwaith 

gemwaith Ondania; Gwn y bydd y byd yn ffieiddio oherwydd iddo feiddio i werthu 

mewn pum can Arfbeisiau, y cig oen Duw; Cofir amdano gan bob cenhedlaeth, fel y 

judas modern; yn ogystal â ef, yno yn eich byd, miliynau o uchelgeisiol; n maent yn ei 

wneud nid trepidan i werthu i eternity ei hun; Felly fe ddywedaf wrthych bachgen 

bach, y bydd grio hwn demon uchelgais masnachol, dagrau gwaed; Iddo ofyn i'r oen 

Duw un, gael ei hatgyfodi yn y cnawd newydd; Bydd yn gofyn gan ofyn miliwn, yn ôl i 

bod yn blentyn; ond ni fyddwch yn cael unrhyw beth; neu'r hawl i'w defnyddio mewn 

bywyd, yr oen divine o silver; symbol o lendid a phurdeb cydwybod pob un; Peth 

amser Rhoesom iddo, felly AU retaliations; Mae'n un o'r miliwn, melltithio Aur; 

melltithio tollau eu hunain; melltithio eu rhieni eu hunain; ac iddo ef i'r isel yn y 

galon; rhai sydd wedi bod yn barchus o'r gair divine; rhywbeth fel, oedd yr ysbryd 

hwn, mewn byd arall; Roedd yn byw llawn cyffro mewn athroniaeth para'n para'n 

bywyd fod fyrhoedlog cig; Mae bwydo'r wybodaeth oddi wrth athroniaeth na 

ddarperir eternity nac yn y cofnod i'r Deyrnas nefoedd; Felly bydd yn digwydd â 

galwadau, cyfoethog o'r byd; maent yn melltithio tad a mam; yng nghanol yr wylo a 

rhincian dannedd; Mae'r rheswm yn syml iawn; mewn cyfiawnder divine, er lles mwy 

yn mwynhau yr ysbryd dynol, mwy difrifol yw cyfiawnder; eu haddysgu drwy'r gair 

divine, mae pawb yn gyfartal gerbron Duw; Felly, y Llywodraeth o'r tir, rhaid y bu 

cyfartal i bawb; Ie felly ni chymerodd le, ydoedd grŵp o demons, welodd y rheol 

honno oedd yn fusnes da; y byd yn gwybod hyn demons, ni chymerodd'n ystyried fy 

Gorchymyn divine, gan gyfalafwyr; maent yn greawdwyr gwyddoniaeth da; gan rhain 

golledig, ceir yn y byd, y cyfoethog a'r gwael; erbyn hyn demons, y byd daearol bydd 

ddwyfol juzjado; maent yn y drwgweithredwyr, wylo a rhincian dannedd, miliynau a 

miliynau o'm plant ostyngedig; demon mwy, nid oes, violator fy divine cyfraith, y 

byddwch yn dianc; Mae hynny'n talu; llygad am lygad, dant am dannedd; Mae'r 

gyfraith o'r fyd o'r cig; worlds amherffaith; worlds microsgopig; Yr unig obaith sydd ar 

ôl i hyn golledig, yw edifeirwch; Felly, os enloquecerían pedair oes exsistiria, hyn 

demons; y tad divine, creu angylion; a balchder sy'n deillio o FREEWILL ysbrydol, eu 



gwneud yn demons; Yr wyf yn anghofio, ar goll yn y tywyllwch; ysgrifenedig oedd, mai 

y tad divine Arglwydd yw goleuni tragwyddol; a tra'n fwy dioddef greadur, mae 

mwyaf yn y Deyrnas nefoedd; Felly, dewiswyd dewis y rhai, yn eu hunain; drwy ei 

gwaith, maent yn y cyntaf; ysgrifennwyd, sy'n haws i rhwng camel trwy'r llygad o 

nodwydd nag i dreisiwr euogfarnedig yn y Deyrnas nefoedd; Mae hyn yn llawer o 

ystyron; esbonio pa mor fanwl yw'r divine cyfiawnder; Mae'n dangos bod y galwadau 

anifeiliaid, yn fawr yn y Deyrnas nefoedd; fel ar gyfer y crëwr, exsisted nid anifeiliaid 

yn ei divine abodes; Dim ond y plant exsisted; wedi cael ffurf ffisegol; yw'r cysyniad 

anifeiliaid, ras divine bywyd, ar gyfer gwirodydd hyn; Maent wedi gofyn i'w galw 

anifail; a gofyn iddynt i fodloni'r un athroniaeth; fel rhai gwirodydd, gofyn iddynt fod 

yn fwncïod dynol; a gofyn iddynt gael eu profi yn yr athroniaeth hon; ysgrifenedig 

oedd, bod pob ysbryd yn cael ei brofi mewn bywyd; Nid yn unig, galwodd y dynol; 

ond, i bob bodau dynol; Nid oes neb yn llai y tad divine yr Arglwydd; Mae cyfiawnder 

divine mor aruthrol, fod pwysigrwydd bod yn greadur dynol, yn cael eu colli yn 

ddiderfyn; hyd yn oed yn fwy; Mae bywyd dynol, yn edrych gyda difaterwch anferth; 

gyda'r un difaterwch, sy'n defnyddio'r bod dynol. hyd yn oed yn fwy; bywyd dynol, 

mae bron anhysbys yn y Deyrnas nefoedd; Dim ond'n gwybod, yn hynny polvitos, colli 

mewn gofod; llawer yn galw planedau, sy'n byw bywyd yrru; ac yn gwybod, yn rhoi 

gwib, y bydd unrhyw olion, yr oedd y byd; Hyn yw Ysgrifennodd: Trosglwyddaf y 

ddaear; mwy byth bydd fy ngeiriau divine yn pasio i ffwrdd; Felly, divine geiriau: fod 

yn olau, a gwnaed y goleuni; Eto mae'n parhau i gynhyrchu fydoedd a Suns; mewn 

maint o'r fath, fel y meddwl gallwch ddychmygu; Lluniadu, ddwyfol delepathig yn cael 

eu haddysgu y Difinydd oen Duw, ei o darddiad solar; Mae athroniaeth ei hun byw; 

wedi'r Drindod eang ei hun; cyn bod y blaned ddaear, yn codi i fywyd, eisoes, mae'r 

oen Duw divine, ganwyd eto, ar y planedau eraill; eich teyrnasiad divine nad oes, na 

bydd yn rhaid i unrhyw derfyn; Y Drindod byw, chlyw yn gwaethygu ac yn ehangu ar 

eu plant eu hunain meddwl, divine etifeddiaeth; Mae gan bob un dogn o drydan yn 

eich cyrff; fod trydan, yn cyfateb yn ei Mesur esblygol, yn rhan microsgopig o'r 

Drindod eang; ydych chi'n gwadnau microsgopig; ond mor microsgopig, hyd nad 

ddisgleirio hynny; Dal ei hanwybyddu wrth gynllunio chi, y cnawd; gyda'i charu 

perthynol; er mwyn gallu i ddisgleirio, wedi'i eni chi eto; ysbryd, rhaid pasio drwy'r 

cyrff olynol cnawd; sy'n cyrraedd ar adeg benodol, i ddisgleirio ysbrydol, n well nag y 

tangibility o'r cig; Dyna pam ysgrifennwyd hi: wan mae'r cig; Mae'n golygu bod 



gwybodaeth, dod yn tywynnu fel haul; Gwnewch y cnawd, eiddo gwag; ac mae'n 

golygu, bod pob gwybodaeth yn cael ei drawsffurfio'n ffisegol corff llachar; broses 

divine hon yn cyflawni'r holl Suns y bydysawd; yr oeddent yn fach iawn, fel y mae'n 

greadur cnawd, yn fawr, yn y Deyrnas nefoedd; yr oeddent yn greaduriaid y cnawd, 

mewn bydoedd anferth sy'n mwyach; r Suns yn ei chyfanrwydd, yn gyfystyr â'r divine 

gwybodaeth cyffredinol; Drindod Sanctaidd enw; Felly, fel y ddisgleirio Moses divine 

mewn gogoniant a Mawrhydi; Deilliodd ei wyneb hylif haul; ei wyneb oedd ddwyfol 

haul; gyda'r gwahaniaeth, o hwnnw disgleirdeb, iddo adael grym magnetig divine; yr 

oedd ei fod ef a'i reolir gan ei feddwl ei hun; pŵer divine hwn, bu un o y rhyfeddodau 

mwyaf, wedi meddu ar unrhyw cof; â'r pŵer meddwl hwn, agorodd Moses y 

dyfroedd; datblygu, gwaed afon; Yr wyf wedi gwneud llawer o arwyddion divine, o'r 

pŵer ddiderfyn y tad heavenly tystion; y llongau arian, mae llawer i'w wneud â'r 

pwerau divine hyn; Mae ganddynt hefyd cenadaethau aruchel; yn eu Deddfau eu 

hunain; Sut mae iddynt Proffwyd pob cig; Nid oes neb gall fod yn broffwyd, os nad 

oes gennych y pwerau ysbrydol eu hunain; ohonynt, y tad tragwyddol divine, yn 

dibynnu ar i fwydo'r bydoedd; gyfrwng divine sy'n defnyddio, mae ' yr un fath ar bob 

adeg; Ni ddylid anghofio ei, bod holl ysbryd pan fydd yn gadael y ddaear, yn mynd 

heibio i'r byd celestial; Yna aiff amser arall; Nid dyma'r tro materol y ddaear; Mae'r 

amser celestial; yn y ganrif y ddaear, cyfateb i glas golau yn ail; Felly, mae bob tro y 

mae'n digwydd ar y ddaear, dim ond eiliad yn y Deyrnas nefoedd; Yn yr enghraifft hon 

yn ddilys, pan mae pob ysbryd dynol, wedi byw yn ôl y mandad dwyfol; Dywedodd: 

addoli eich Arglwydd, yn anad dim pethau; gan ar holl gyfoeth; gan amdanoch; 

Golyga hyn y gallwch fynd yn ôl fy mandad dwyfol, unrhyw mab daearol, y Deyrnas 

nefoedd; Ers i gyd wedi defnyddio'r arian; Yr athroniaeth hon, ac fe'i cynghorwyd i'r 

byd; Ers canrifoedd lawer yn ôl: Nid yw yn bwyta o'r wybodaeth o goeden deunydd 

da; oherwydd y caiff ei basio; maethlon eich hun gyda beth yw cost; Beth yw 

ymdrech, ac mae ennill teilyngdod; Bydd ennill y bara drwy'r chwys o'ch ael; Beth sy'n 

gyfystyr â oes o waith gonest; y tad divine Arglwydd, dywedodd: ffrwydro dy frawd; 

Nid yw dweud: gael gyfoethog; Nid yw dweud: Mae creu cyfoethog a thlawd; yn sicr 

na ni; Beth a olygir gan y tad divine, yw: chi, yn llywodraethu yn ôl eich cydwybod; 

gyd yn ostyngedig, fod y cyntaf; Dywed hysbysiad arall: Mae haws rhwng camel trwy'r 

llygad o nodwydd; bod yn gyfoethog yn y Deyrnas nefoedd; cyhoeddiad arall: Mae 

hynny'n cymryd gofal o'r chwith, o'r anfoesoldeb yr hawl; y chwith Mae'r bobl; Mae 



mab y dyn; mab o'r gwaith; a'r hawl, mae'r llwgr; sy'n credu y bydd yr arian yn prynu 

yr atgyfodiad y cnawd; deluded! dyfalbarhad mewn rhywbeth a ddyfeisiwyd gan y 

meddwl dynol, mae dyfais ysbrydol pan hwn dynol gwych, nid yw'n cymryd i 

ystyriaeth y mandad oruchaf; Wedi digwydd yn y bydoedd eraill; i raddau, wedi hyn 

fydoedd yn cael eu dileu o'r gofod; Dyna pam y ddwyfol ysgrifennwyd: llawer o 

alwadau i geisio'r athroniaeth dynol; ac ychydig o darpar, sy'n byddant yn mynd i'r 

Deyrnas nefoedd; Mae'r etifeddiaeth divine yn arwain at bob ysbryd, i ddod yn haul 

llachar o ddoethineb; Nid oes neb yn llai yn y gyfraith divine hon; y Deyrnas nefoedd, 

yw gogoniant uchaf, sy'n gall yn esgus i greadur microsgopig; Daeth allan; mwy iddo, 

rhaid fod yn lân; Nid dylech ddod â dylanwadau demonic; Sut mae cyfoeth; Mae'n 

addysgu chi wedi perchnogi, rhywbeth sy'n para dim ond sgîl yn ddychmygol yn y tir; 

dime, cymryd yr ysbryd, pan fydd yn dychwelyd i'r lle, lle daeth eiliad; i'r gwrthwyneb; 

Rhaid i chi roi cyfrif o'r amser a dreulir ar y ddaear; ail-gan-ail sail; Ers y ganwyd ef i 

fywyd, hyd nes y gelwid yn y nen; fawredd, byth yn cynrychioli'r cyfoeth; pob cyfoeth, 

mae colled o amser ar gyfer yr ysbryd; gyd yn melltithio Pan ydych wedi gadael y 

bywyd; fel cyfoeth, cau liau gatiau'r nefoedd; ysgrifenedig oedd: Nid all wasanaethu 

dau feistr. Mae cyfoeth yn gwasanaethu neu yn gwasanaethu yr Arglwydd; Ie 

Manteisiodd y greadur eu hunain o'r cyfoeth; wybod beth i'w ddisgwyl, mae hwn 

greadur eisoes wedi derbyn ei wobr; Nid oes ychwanegiad divine; Nid gallwch fynd ar 

ogoniant divine; n mor fawr yn y ddaear, a shrank yn y Deyrnas nefoedd; athroniaeth 

divine'r oen Duw divine, yw mewn cynghreiriau cherubs ddiderfyn diddiwedd; 

threfnu sy'n ' alawon pob moleciwl o gnawd ac ysbryd; Mae'r oen Duw divine, yn 

cynrychioli'r athroniaeth unigryw, a bydd yn aros yn y tir; Mae'r unig achos, y 

gwirodydd ddiderfyn, galwodd am brawf o fywyd dynol; Mae'n gynnyrch model 

bywyd, sydd wedi cyfarfod y Gorchymyn divine; heb treisio, hyd yn oed yn rhan 

microsgopig ohono; Mae'n athroniaeth plentyn ei hun; athroniaeth y plentyn, yw'r 

peth agosaf at yr athroniaeth angelic; maent yn fwy pur yn galon; Nid ydynt yn 

cymryd rhan, nac yn llwgr, yn eu tollau; hwy yw'r unig rai, y wyddoniaeth dda, mae 

nid pydru; holl athroniaethau eraill, creu gan y meddwl dynol, yn diflannu; Nid ydynt 

yn y byd newydd; fel erioed, mae'r diafol wedi arwyddo y Deyrnas nefoedd; r 

espiritus-rifau YG, yn gwybod bod y Deyrnas nefoedd; y canllawiau ysbrydol mawr, yn 

cael eu haddysgu; o eternity cefn; tyrfa digyffelyb, yn rhyfeddu, anferthol solar 

sgriniau teledu; weld mewn teledu iddynt, cynhwysol; Mae ganddo ni ddechrau; ac 



mae gan nad oes diwedd; Ceir fydoedd a fu a bydd; edrych yn fyd rhyfedd; fydoedd 

mewn rhyfel; gweld mewn geiriau eraill, holl syniadau o faint o greadur ei eni, yn y 

bydysawd eang o feddwl; syniadau, yn ystod yr amser tragwyddol, eu bod wedi dod 

yn fydoedd anferth; Yno, y espiritus-rifau YG, tyst y geni, y datblygiad a'r artaith o'r 

bydoedd; maent yn gweld y broses divine, sut mae syniad microsgopig, materializes 

yn Blaned; maent yn edrych marvelous storïau planedol; bod yn aml a drosglwyddir 

byd byd; Oes, mwy nag unrhyw athrylith ysbrydoledig; cadw mewn cof, yn syniad 

annelwig a divine fel y gwelir yn y Deyrnas nefoedd; oddi yno y daw'r athrawiaethau 

dyfodol; y tollau sy'n trawsnewid i mewn i'r planedau; sy'n dwyn y proffwydi i byd 

penodol; Yno, y meibion first-born, wedi eu hysbrydoli a'r astudiaeth, cynlluniau 

divine; yn dymuno i holl cenhadaeth yn pellennig planedau; o'r holl gategorïau 

galactig; ffurfiau ddiderfyn o fywyd; yn eu plith mae'r bydoedd cig; y perthyn y blaned 

microsgopig y ddaear; planedau a elwir powdr; Roedd lle galwodd y Prif Solar divine, 

Crist, i'r Duw tad tragwyddol, yn dod i'r ddaear i addysgu cyfraith newydd o gariad; i 

addysgu'r athrawiaethau divine'r oen Duw divine; Ni ddaeth i addysgu y defnydd o 

rym; oherwydd y grym, roedd ganddo eisoes bodlon y mandad; Roedd hi eisoes 

wedi'u profi ar y blaned; Eisoes yr oedd wedi cyflawni ei hun esblygiad yn y greadur 

dynol; Daeth Crist i'r byd, ffordd newydd o fyw; Nid oedd y brenhinoedd accursed o'r 

amser creulon, daeth i'r ddaear; Edrychodd hyn demons, gyfnod, sy'n bygwth eu 

breintiau cursed; Dyna pam y maent yn hynod ddiddorol ac yn slew y firstborn Solar; 

digwydd, hyd yn oed sy'n digwydd ar y ddaear; y cyfoethog modern, eu hunain yn 

gwirodydd, yr egwyddor o'r ddaear; Hyn demons uchelgais gormodol, ladd hefyd; sy'n 

digwydd gan ei fod yn y wlad eich hun; ddim yn gwybod rhain golledig, sydd yn'r un 

gorlan, divine cyfiawnder; wylo a rhincian dannedd, aros am chi; wybod am 

cyfarwyddiadau moesol, y maent yn ostyngedig y cyntaf cyn y tad heavenly tystion; 

Dylent fod yn y cyntaf i ddyfarnu'r byd; sy'n Gyntaf yn y Deyrnas am y nefoedd. 
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