
LAMB DIVINO DE DEUS; A SÚA FILOSOFÍA DIVINA; 

DIVINO CORDEIRO DE PRATA; HUMILDADE FEITO 

LAMB; NOVO TRIUNFO DO CORDEIRO DIVINO DE DEUS 

NA FORZA E PRIDE HUMANA.- 

Si fillo; continuar coa filosofía divina ensinei meus mandamentos divinos; Se toda a 

humanidade os había guiado, eu lle aseguro fillo, para que a humanidade non tería 

necesidade dun xuízo divino; Mandamentos Divinos foron dadas ao mundo, para que por 

medio deles, facer todo o espírito, proba de vida; Houbo un dato instante, todo o espírito, 

sabe toda a vida nos mundos da carne; pero eles sabían que, máis cedo ou máis tarde, viría 

a filosofía particular; non só a filosofía humana; porque os planetas evidencias son infinitas; 

nunca ten límite; nin nunca telos; O Cordeiro de Deus, Deus é o mandamento divino do amor 

e da humildade, pois toda criatura pensar; de todos os animais coñecidos mal, só o Cordeiro 

divino, representa a única inocencia; porque é alleo a calquera acto de forza; a súa 

sensibilidade, el gañou unha precedencia divina no libre arbítrio do divino Pai Xehová; 

humildade está no Cordeiro divino; e sen humildade, ninguén entra no reino dos ceos; está 

escrito, é máis doado pasar un camelo polo buraco dunha agulla que un violador da miña lei 

divina, no reino dos ceos; todo o espírito humano falou co Cordeiro divino, antes de ir para a 

proba da vida; todos os espíritos humanos, eloxiou o no reino dos ceos; todos xogados na 

morada celestial; para alí, todos os nenos, non animal; todos son fillos do mesmo Pai; 

independentemente da súa forma física, ou da filosofía; no Reino do Ceo, todo o mundo é 

telepática; Todos chegaron gloria eterna; costa contra suores infinitas; en planetas infinitos; 

porque está escrito que todo o espírito, debe nacer de novo para alcanzar o Reino de Deus; 

isto quere dicir que todo o espírito, ten unha peregrinación ao universo material; pasa por 

planetas infinitos; filosofías de probas interminables; e todos eles, son unha das formas 

divinas, tendo o Cordeiro divino de Deus; todas as formas, posúe o sol inocencia divina; 

todos eles teñen o mesmo principio; ninguén nace grande no Reino dos ceos; porque 

ninguén é dono, a eternidade total; se non o Pai; todos, sen excepción, son subordinados 

divinamente, o amor do Pai divino; e este amor divino, é viva e expansiva; Progreso Pai, e 

do progreso dos nenos; mantendo na eternidade, as súas xerarquías divinas espirituales.- 

 

Si fillo; Non sei deixar de pensar sobre as xoias xoieiros Ondania irmán; Sei que todos 

desprezan; porque ousou vender cincocentos coroas, o Cordeiro de Deus; será recordado 

por todas as xeracións, como os Judas modernos; como el, alí no seu mundo, millóns de 

ambicioso; trepidan non vender a súa propia eternidade; Entón eu vou dicir ao meu fillo, ese 

demo da ambición comercial, chorar bágoas de sangue; pedir o mesmo Cordeiro de Deus, 

ser resucitado en carne nova; preguntas como millóns serán chamados, volver a ser un 

neno; pero non gaña nada; ou o dereito de empregar na vida, o divino Cordeiro Silver; 

símbolo de limpeza e pureza de conciencia de cada un; Tempo suficiente deulle, para 

reconsiderar; é un dos millóns que maldícenos ouro; amaldiçoarão seus propios costumes; 

Vai maldicir seus pais; e envexar o humilde de corazón; a que fosen respectuoso da palabra 



divina; algo, fixen ese espírito, noutro mundo; viviu animado nunha filosofía, que durou canto 

tempo unha vida efémera de carne; foi alimentado cunha filosofía, que non prevía nin a 

eternidade ou a entrada no reino dos ceos; polo que vai ser co chamado mundo rico; Eles 

maldicir pai e nai; en medio a chorar e renxer de dentes; a razón é moi simple; na xustiza 

divina, a máis benestar gusta o espírito humano máis grave é a xustiza; foi ensino pola 

palabra divina, que todos son iguais ante Deus; polo tanto, o goberno da Terra, debe ser 

igual para todos; si iso non aconteceu foi debido a un grupo de demos que viron que 

gobernan foi un bo negocio; eses demos, non tendo en conta os meus mandamentos 

divinos, o mundo sabe por capitalistas; son os creadores do coñecemento do ben; para 

estes maldita alí no mundo ricos e pobres; por eses demos, o mundo terrestre é divinamente 

xulgados; eles son os culpables, a chorar e renxer de dentes, millóns e millóns de meus fillos 

humildes; Ademais, ningún demo, meu divino dereito infrator, escapar; que vai, volta; ollo por 

ollo, dente por dente; é a lei dos mundos da carne; mundos de imperfeitos; de mundos 

microscópicos; a única esperanza que queda estes condenado, é a conversión; Entón, se a 

conversión non é exsistiría, eses demos enlouquecer; Pai divino, El creou os anxos; e 

orgullo que emana do espiritual libre arbítrio, fai demos; Eu esquezo que, perdido na 

escuridade; foi escrito, para que o Pai Jehová divino é a luz eterna; e canto máis el sufriu 

unha criatura, maior é o reino dos ceos; polo tanto, os elixidos son, eles mesmos elixidos; 

porque as súas obras, son os primeiros; foi escrito, é máis doado pasar un camelo polo 

buraco dunha agulla que un violador no reino dos ceos; Isto ten moitos significados; explica 

como rigorosa é a xustiza divina; mostra que os animais chamados, son grande no Reino 

dos ceos; como para o Creador, sen animais exsisted enderezos divinas; exsisted só nenos; 

ten a forma física que teñen; concepto animal é unha proba de vida divina para estes 

espíritos; que pediu ser chamado de animais; e pediu para coñecer a filosofía do mesmo; 

tales como certos espíritos, pediu ser monos humanos; e pediu para ser probado neste 

filosofía; estaba escrito que todo espírito está probado na vida; non só chamou humana; 

pero que todos os seres vivos; porque ninguén é menos diante do divino Pai Xehová; A 

xustiza divina é tan inmensa que a importancia de ser un ser humano, se perde no infinito; 

Ademais; a vida é abismal ollar con indiferenza; coa mesma indiferenza, que é o ser humano 

afeitos; Ademais; a vida humana, é case descoñecida no reino dos ceos; só sei que neses 

polvitos, perdidos no espazo; moitos planetas de chamadas, pequena caída vivir a vida; e 

saber que en calquera momento non haberá ningún vestixio do que era un mundo; iso foi 

escrito: vai a Terra; máis miñas palabras divinas non pasará; Polo tanto, as palabras divinas: 

Haxa luz, ea luz se fixo; é aínda a produción de mundos e soles; nunha cantidade tal que a 

mente pode imaxinar; deseño telepático divina, ensinou que o Cordeiro divino de Deus, é 

orixe solar; ten a súa propia filosofía de vida; ten a súa propia expansiva Santíssima 

Trindade; antes de que o planeta Terra, xorden á vida, e do Año divino de Deus, nacín de 

novo noutros planetas; Súa realeza divina é e será, sen límite; Vivir da Santísima Trindade, 

multiplícase e se expande sobre os seus propios fillos pensamento, herdanza divina; todos 

teñen unha parcela de enerxía eléctrica no seu corpo; que a electricidade corresponde na 

súa extensión evolutiva, unha parte microscópica do expansivo Santíssima Trindade; Sodes 

Soles microscópicas; pero tan microscópica que aínda non Vostede brilla; aínda predomina 

en ti, a carne; coas súas paixóns de atención; Para brillar, debe nacer de novo; o espírito, 

debe pasar por corpos sucesivos de carne; chegar a un dato instante, o brillo espiritual 



supera a tangibilidade da carne; É por iso, que foi escrito máis débil da carne; significa que o 

coñecemento, torna-se brillo como o sol; facendo a carne é anulada; e significa que todo o 

coñecemento é transformado corpo físico brillante; este proceso divino ter atendido as solas 

do universo; foron chiquititos, pois é unha criatura de carne, para ser grande no Reino dos 

ceos; Eran obras de carne, en mundos colosais que xa non son; Suns como un todo, 

constitúen o coñecemento universal divino; chamada Santísima Trindade; así, como o divino 

Moisés brillou na gloria; seu rostro irradiava fluído solar; seu rostro estaba un sol divino; 

excepto a do brillo, deixando un poder magnético divino; que era controlada pola súa propia 

conta; ese poder divino, foi unha das maiores marabillas que calquera mente posuía; con 

este poder mental, Moisés abriu as augas; transformou o río en sangue; Fixen moitos sinais 

divinos, de poder infinito, Jehová divino Pai; os vasos de prata, ten moito que ver con eses 

poderes divinos; eles tamén teñen misións sublimes; nas súas propias leis; como ten todos 

os profetas de carne; ninguén pode facer un profeta, a non ser os seus propios poderes 

espirituais; deles utiliza o Pai eterno divino, para avanzar os mundos; divino significa que é 

igual en todas as idades; Non debemos esquecer que todo o espírito cando deixar a Terra, 

pasa o mundo celestial; alí se vai outra vez; non é o momento de material da Terra; é o 

tempo celestial; século, onde un terreo corresponde a unha segunda azul; por iso, cada vez 

que transcorre na Terra, é só un momento no Reino dos Ceos; Este exemplo aplícase cando 

todo o espírito humano viviu segundo a orde divina; que di: Debes adorar o seu Señor, por 

riba de todas as cousas; por riba de todo, a riqueza; sobre si mesmo; Isto significa que, 

segundo o meu mandato divino, ningún fillo terrestre pode entrar no reino dos ceos; xa que 

todos usaron o diñeiro; esta filosofía, eu estaba advertiu o mundo; hai moitos séculos atrás: 

ti non comer da árbore do coñecemento do ben primas; porque é temporal; nútrete canto 

custa; custa esforzo e mérito é ganancia; gañou o pan coa suor do teu rostro; o que equivale 

a unha vida de traballo honesto; Jehová Pai divino non dixo explota o seu irmán; non dixo 

ser rico; non dixo, crea ricos e pobres; Certamente non; o que significaba que o Pai divino é: 

gobiérnate, segundo a súa conciencia; todo humilde, ser o primeiro; outro aviso di que é 

máis fácil no ollo dunha agulla entre un camelo; un rico no reino dos ceos; outro alerta: tomar 

coidado para que a esquerda das imoralidades do dereito; á esquerda é o pobo; El é o fillo 

do home; traballo infantil; eo dereito están corrompidos; que cren que o diñeiro, vai mercar a 

resurrección da carne; Iluso! persistencia en algo inventado pola mente humana, é o orgullo 

espiritual, cando esa invención humana, ignora o comando supremo; Iso xa aconteceu en 

outros mundos; de tal forma que estes mundos foron borradas espazo; É por iso que foi 

divinamente escrito moitas chamadas para intentar filosofía humana; pero poucos son 

escollidos, que entrarán no Reino dos ceos; herdanza divina leva a todo o espírito, para 

facer un sol brillante da sabedoría; ninguén é menos nesta lei divina; o Reino dos Ceos, é a 

coroa de gloria, poden Sugar unha criatura microscópica; saíu; máis para volver a el, debe 

ser devolto limpo; non debe traer influencias demoníacas; como é a riqueza; ensinando ten 

que posuír, algo que dura só unha quimera na Terra; un centavo, o espírito leva, cando 

retorna ao lugar, de onde saíu momentaneamente; pola contra; debe prestar conta o tempo 

pasado na terra; segundo por segundo; desde o nacemento ata a vida, ata que fun chamado 

no ceo; grandeza, nunca representa a riqueza; toda a riqueza é perda de tempo para o 

espírito; toda a maldición; cando perderon as súas vidas; de riquezas, pecha as portas do 

ceo; estaba escrito: non pode servir a dous señores; servido ou riqueza, ou están servindo 



ao Señor; servido a propia creación de riqueza; saber o que esperar, aquel ser xa recibiron a 

súa recompensa; Ademais, nin divina; Non pode entrar na gloria divina; El engrandeceu na 

Terra, e se encolleu no reino dos ceos; filosofía divina do Cordeiro divino de Deus, é infinito 

alianzas infinitas querubins; que cada molécula está composta de carne e do espírito; Divino 

Cordeiro de Deus, é a única filosofía que vai na terra; é a única causa, por espíritos infinitos, 

a proba da vida humana solicitado; é o produto dun modelo de vida que atendeu os 

mandamentos divinos; sen violación, ou unha parte microscópica do mesmo; É a filosofía 

dun neno; filosofía dun neno é tan preto que a filosofía angelical; son máis puros de corazón; 

non están comprometidos, nin corrupto en seus camiños; son os únicos que a ciencia non 

ten bien podre; todas as outras filosofías, creados pola mente humana, desaparecer; non 

entrar no novo mundo; como sempre, o diaño entrou no reino dos ceos; espirituais nenos, 

sabe que o reino dos ceos; os grandes guías espirituais, son ensinados; de hai miles de 

anos; multitudes sen precedentes, observando con admiración, as pantallas de televisión 

solares colosais; ver neles a televisión universal; que non ten comezo; e sen fin; Alí mundos 

que foron e serán vistos; mundos estraños son; mundos de guerra galáctica; visto noutras 

palabras, as ideas de cada criatura nace, o pensamento universo en expansión; ideas, que, 

co paso do tempo inmemorial, tornar-se mundos colosais; alí, o espírito-nenos, testemuñar o 

nacemento, desenvolvemento e agonía dos mundos; ver todo o proceso divino de como 

unha idea microscópica é incorporada nun planeta; Ollar Planetary historias marabillosas; 

que moitas veces son transmitidos a partir dun mundo a outro; xorde sobre algún xenio 

inspirador; manter na súa mente, unha vaga idea do divino visto no reino dos ceos; aí 

doutrinas futuros xurdir; que transforman planetas aduana; os que conducen os profetas 

dado mundo; hai primoxénito nenos son inspirados e estudar, plans divinos; todo o mundo 

quere unha misión en planetas moi distantes; Categorías de todo galáctico; en infinitas 

formas de vida; Entre eles están os mundos da carne; ela pertence ao microscópico planeta 

Terra; pos coñecidos como planetas; foi alí que Firstborn Solar de Deus, Cristo preguntou o 

eterno Pai Xehová, vén á Terra para ensinar unha nova lei do amor; ensinar a doutrina 

divina do Cordeiro divino de Deus; non veu para ensinar o uso da forza; á forza, xa cumprira 

o mandato; xa fora probada no planeta; El servira a súa propia evolución, a criatura humana; 

Cristo trouxo ao mundo un novo xeito de vivir; non quere que os reis de porra tempo Brutal, 

cando chegou á Terra; eses demos, malandros antigos, viu comprometer os seus privilexios 

condenados; é por iso que intrigado e matou polo Solar Primoxénito; aconteceu, o que aínda 

ocorre na Terra; moderna rica, son o mesmo espírito, o principio da Terra; eses demos de 

ambición, eles tamén matan; como está a suceder no seu propio país; non sei estes 

caramba, que na mesma predica, é a xustiza divina; chorar e renxer de dentes, agardan; 

sabendo da instrución moral, os humildes son o primeiro antes do divino Pai Xehová; debe 

ser o primeiro en gobernar o mundo; xa que eles son os primeiros no Reino de HEAVENS.- 
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