
ღვთაებრივი Lamb Of God; მისი ღვთაებრივი ფილოსოფია; 

ღვთაებრივი LAMB ვერცხლის; თავმდაბლობა MADE LAMB; 

NEW ტრიუმფი ღვთაებრივი ღვთის კრავი, ძალა და PRIDE 

HUMANA.- 

დიახ შვილი; გაგრძელდება ღვთაებრივი ფილოსოფია ისწავლება ჩემი საღმრთო მცნება; 

თუ ყველა კაცობრიობის ხელმძღვანელობს მათ, გარწმუნებთ შვილი, რომ კაცობრიობის 

არ სჭირდება ღვთაებრივი განაჩენი; ღვთაებრივი მცნება მისცა მსოფლიოს, ისე, რომ მათ, 

რათა ყოველი სული, ცხოვრების ტესტი; იყო მოცემულ მომენტში, ყოველი სული, ვიცი, 

მთელი ცხოვრების სამყაროს ხორცი; მაგრამ მათ იცოდნენ, რომ ადრე თუ გვიან, 

დაადასტურებს, კერძოდ ფილოსოფია; არა მხოლოდ ადამიანის ფილოსოფია; იმიტომ, 

რომ მტკიცებულება პლანეტები არიან გაუთავებელი; არასოდეს არ ლიმიტი; არც ოდესმე 

ჰქონიათ; ღვთის კრავი, ღმერთი არის ღვთაებრივი მცნება სიყვარულისა და humility, 

ყველა ფიქრი არსება; ყველა ცნობილი ცხოველები ცუდად, მხოლოდ ღვთაებრივი Lamb, 

წარმოადგენს მხოლოდ უდანაშაულობის; იმიტომ, რომ ეს არ არის დაკავშირებული 

ნებისმიერი აქტის ძალაში შესვლა; მისი მგრძნობელობის, დაეწერა მას ღვთაებრივი 

უპირატესი თავისუფალი ნება ღვთაებრივი მამა იეჰოვას; თავმდაბლობა ღვთაებრივი 

Lamb; და გარეშე humility, არავინ შემოდის სასუფეველსა ცათასა; წერია, რომ ეს არის 

ადვილი აქლემის მეშვეობით თვალში ნემსი, ვიდრე ძალადობა ჩემი ღვთაებრივი კანონი, 

რომელიც სასუფეველსა ცათასა; ყველა ადამიანის სული ესაუბრა ღვთაებრივი Lamb, 

ჩამოსვლამდე გამოცდა ცხოვრებაში; ყველა ადამიანის სულები, ქება მას სასუფეველსა 

ცათასა; ყველა ითამაშა ზეციური ცხოვრობს; იქ, ყველა ბავშვს, არა ცხოველთა; ყველა 

ბავშვებს ერთი მამა; მიუხედავად მათი ფიზიკური ფორმა, ან ფილოსოფია; ამ Kingdom of 

Heaven, ყველას telepathic; ყველა მივაღწიეთ მარადიული დიდება; ღირს წინააღმდეგ 

უსასრულო ოფლიანობა; უსასრულო პლანეტები; იმიტომ წერია, რომ ყველა სული, 

ხელახლა უნდა დაიბადოთ მიღწევა სამეფოს ღმერთი; ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი 

სული, აქვს მომლოცველები მატერიალური სამყაროს; გადის უსასრულო პლანეტები; 

გაუთავებელი ტესტირება ფილოსოფია; და ყველა მათგანი, ერთი ღვთაებრივი ფორმები, 

აღების ღვთის Lamb ღვთის; ყველა ფორმა, გააჩნია ღვთის მზე უდანაშაულობის; მათ 

აქვთ იგივე პრინციპი; არავინ იბადება დიდი სასუფეველსა ცათასა; იმიტომ, რომ არავის 

არ ეკუთვნის, სულ მარადისობა; თუ არა მამა; ყველა გამონაკლისის გარეშე, ღვთის 

ქვეშევრდომებს, სიყვარული ღვთაებრივი მამა; და ეს ღვთაებრივი სიყვარული, ცხოვრობს 

და ექსპანსიური; მამა პროგრესი და პროგრესის ბავშვები; შენახვა მარადისობაზე, მისი 

ღვთაებრივი hierarchies espirituales.- 

 



დიახ შვილი; მე არ ვიცი, შეწყვიტოს ფიქრი საიუველირო სამკაულები Ondania ძმა; მე 

ვიცი, ყველას despise; რადგან მან გაბედა გაყიდვა ხუთასი გვირგვინები, ღვთის კრავი; 

უნდა ახსოვდეს ყველა თაობის, თანამედროვე იუდა; მის მსგავსად, არსებობს თქვენს 

მსოფლიოში, მილიონობით ამბიციური; trepidan არ გაყიდოს საკუთარი მარადისობა; ასე 

რომ მე გეტყვით ჩემს შვილს, ეს დემონი კომერციული ამბიცია, ტირილის ცრემლები 

სისხლის; ვთხოვ იგივე ღვთის კრავი, მკვდრეთით აღდგებოდა in new ხორცი; კითხვაზე, 

თუ რამდენად მილიონობით მოგეთხოვებათ, უკან მყოფი ბავშვი; მაგრამ არაფერი; ან 

გამოყენების უფლება ცხოვრებაში, ღვთაებრივი Lamb Silver; სიმბოლო სისუფთავის და 

სიწმინდეს სინდისის ყველას; საკმარისი დრო მისცა, გადახედოს; არის ერთი მილიონი 

ვინც წყევლა ოქროს; დავწყევლი საკუთარი საბაჟო; იგი ლანძღავენ მათ მშობლებს; და 

შური გულით თავმდაბალი; , რომელიც მათ უკვე პატივს სცემს ღვთის სიტყვის; რაღაც, 

გააკეთა ეს სული, სხვა სამყაროში; ცხოვრობდა აღელვებს ფილოსოფია, რომელიც 

გრძელდებოდა, რამდენი ხანი ეფემერული ცხოვრება ხორცი; იყო ყელში რომ 

ფილოსოფია, რომელიც არ ითვალისწინებს არც მარადისობა ან შესვლის Kingdom of 

Heaven; ასე რომ ეს იქნება ე.წ. მდიდარი მსოფლიოში; ისინი ლანძღავენ მამა და დედა; 

ფონზე mourn და კბილთა ღრჭენა; მიზეზი ძალიან მარტივია; ღვთაებრივი 

სამართლიანობის, მეტ კეთილდღეობას სარგებლობდა უფრო მძიმე ადამიანის სული არის 

სამართალი; ასწავლიან ღვთის სიტყვას, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია ღვთის წინაშე; 

შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ დედამიწის, თანაბარი უნდა იყოს ყველა; დიახ, ეს 

არ მოხდა იყო იმის გამო, რომ ჯგუფის დემონებს რომელმაც დაინახა, რომ არეგულირებს 

იყო კარგი გარიგება; ამ დემონებს, არა იმის გათვალისწინებით, ჩემი საღმრთო მცნება, 

მსოფლიოში იცის კაპიტალისტები; ისინი შემქმნელები ცოდნა სიკეთისა; ამ რა იქ 

მდიდარი და ღარიბი მსოფლიოში; ამ დემონებს, ხმელეთის მსოფლიოს ღვთის 

გაასამართლეს; ისინი არიან დამნაშავე, mourn და კბილთა ღრჭენა, მილიონობით ჩემი 

მოკრძალებული შვილი; უფრო მეტიც, არ დემონი, ჩემი ღვთის კანონის დამრღვევი, 

გაქცევა; რომელიც მიდის გარშემო მოდის გარშემო; თვალი თვალის წილ, კბილი კბილის 

წილ; არის კანონი მსოფლიოს ხორცი; არასრულყოფილი სამყაროს; მიკროსკოპული 

სამყაროს; ერთადერთი იმედი დატოვა ეს დაისაჯოს, არის მონანიება; ასე რომ, თუ 

მონანიება არ არის exsistiría, ამ დემონებს შეშლილი; ღვთაებრივი მამა, მან ანგელოზები; 

და სიამაყე მომდინარე სულიერი თავისუფალი ნება, რაც დემონებს; მე დაგვავიწყდეს, 

ვინც, დაკარგული სიბნელე; დაიწერა, რომ ღვთაებრივი იეჰოვას მამა არის მარადიული 

სინათლე; და უფრო მეტად განიცადა არსება, უფრო დიდი არის სასუფეველი ცათა; 

შესაბამისად, არჩეული არიან თავად აირჩიეს; მათი ნამუშევრები, რომლებიც პირველად; 

ეს იყო დაწერილი, ეს არის ადვილი აქლემის მეშვეობით თვალში ნემსი, ვიდრე rapist in 

სასუფეველსა ცათასა; ეს ბევრი მნიშვნელობა; განმარტავს, თუ როგორ მკაცრი არის 

ღვთაებრივი სამართლიანობა; გვიჩვენებს, რომ ე.წ. ცხოველები, რომლებიც დიდი 

სასუფეველსა ცათასა; როგორც შემოქმედი, არ pets exsisted ღვთაებრივი ადგილია; 

exsisted მხოლოდ ბავშვებს; აქვს ფიზიკური ფორმა მათ აქვთ; ცხოველთა კონცეფცია 



ღვთაებრივი ცხოვრება ტესტი ამ სპირტი; მათ სთხოვეს ეწოდოს ცხოველები; და სთხოვა 

ვიცი ფილოსოფია იმავე; როგორიცაა გარკვეული სპირტი, სთხოვა, რომ ადამიანის 

monkeys; და სთხოვა ტესტირება ეს ფილოსოფია; დაიწერა, რომ ყოველი სული, რომელიც 

გამოცდილია ცხოვრებაში; არა მხოლოდ მოუწოდა ადამიანის; მაგრამ, რომ ყველა 

ცოცხალი არსება; იმიტომ რომ არავინ არ არის ნაკლებად ადრე ღვთაებრივი მამა იეჰოვას; 

ღვთაებრივი სამართლიანობის იმდენად დიდია, რომ მნიშვნელობა მყოფი ადამიანის, 

დაკარგული უსასრულო; უფრო მეტიც; ადამიანის სიცოცხლე abysmal სახე 

გულგრილობა; იგივე გულგრილობა, რომ არის მიჩვეული ადამიანები; უფრო მეტიც; 

ადამიანის სიცოცხლე, თითქმის უცნობი სასუფეველსა ცათასა; მხოლოდ ის ვიცი, რომ იმ 

polvitos, დაკარგა სივრცეში; ბევრი ზარი პლანეტები, პატარა წვეთი მცხოვრები 

ცხოვრების; და ვიცი, რომ ნებისმიერ მოცემულ მომენტში არ იქნება რაიმე კვალი, რა იყო 

მსოფლიოში; ეს დაიწერა: იქნება დედამიწაზე; უფრო ჩემი ღვთაებრივი სიტყვები არ 

უნდა გაიაროს; აქედან გამომდინარე, ღვთაებრივი სიტყვა: იქმნას ნათელი და ნათელი 

გაკეთდა; კვლავ მწარმოებელ სამყაროს და suns; ასეთ თანხას, როგორც გონება ვერ 

წარმომიდგენია; ღვთაებრივი telepathic ნახაზი, ასწავლიდა, რომ ღვთაებრივი ღვთის 

კრავი, მზის წარმოშობის; აქვს საკუთარი ცხოვრების ფილოსოფია; აქვს საკუთარი 

ექსპანსიური სამების; ადრე პლანეტა დედამიწა, წარმოიქმნება ცხოვრება, და ღვთაებრივი 

ღვთის კრავი, დაიბადა კვლავ სხვა პლანეტებზე; მისი ღვთაებრივი მეფობა და უნდა, 

არსებობს ლიმიტი; მცხოვრები სამების ნეტარ, მრავლდება და აფართოებს საკუთარი 

აზროვნების ვაჟი, ღვთაებრივი მემკვიდრეობა; ყველას გვაქვს ნაწილი ელექტროენერგიის 

თქვენი სხეულის; რომ ელექტროენერგიის შეესაბამება მისი ევოლუციური მასშტაბით, 

მიკროსკოპულ ნაწილი სამების ექსპანსიური; sois მიკროსკოპული ძირები; მაგრამ ასე 

მიკროსკოპულ რომ ჯერ კიდევ არ არის თქვენ ბრწყინავს; კვლავ ჭარბობს თქვენ, ხორცი; 

თავისი დამსწრის ვნებებს; to Shine, ხელახლა უნდა დაიბადოთ; სული, უნდა გაიაროს 

თანმიმდევრული ორგანოების ხორცი; ჩამოსვლის მოცემულ მომენტში, სულიერი shining 

outperforms tangibility ხორცი; სწორედ ამიტომ, რომ დაიწერა სუსტია ხორცი; იმას 

ნიშნავს, რომ ცოდნა, ხდება ანათებს როგორც მზე; მიღების ხორცი გაუქმებულია; და იმას 

ნიშნავს, რომ ყველა ცოდნა, რომელიც გადაკეთდა Bright ფიზიკური სხეულის; ამ 

ღვთაებრივი პროცესი შევასრულეთ ყველა ძირები სამყაროს; იყო chiquititos, რადგან ის 

არის არსება, ხორცი, იყოს დიდი სასუფეველსა ცათასა; ისინი არსებები ხორცი, 

კოლოსალური სამყაროს, აღარ არის; მზე, როგორც მთელი, წარმოადგენს ღვთაებრივი 

უნივერსალური ცოდნა; მოუწოდა სამების; ასე რომ, როგორც ღვთაებრივი მოსეს ანათებს 

დიდება; მისი სახე გამოსხივებული მზის სითხე; მისი სახე იყო ღვთის მზე; გარდა იმისა, 

რომ სინათლე, რის გამოც ღვთის მაგნიტური ძალა; რომელიც აკონტროლებს საკუთარი 

გონება; ამ ღვთაებრივი ძალა, უკვე ერთი უდიდესი სასწაულები, რომ ნებისმიერი აზრი 

გააჩნდა; ამ სულიერი ძალა, მოსე გახსნა წყლები; აღმოჩნდა მდინარე სისხლად; მე მივიღე 

ბევრი ღვთიური ნიშნები, უსასრულო ძალა, ღვთაებრივი იეჰოვას მამა; ვერცხლის 

ჭურჭელი, ბევრი რამ უნდა გააკეთოს, ამ ღვთიური ძალაუფლება; მათ ასევე აქვთ 



ამაღლებული მისიებში; საკუთარი კანონები; ისევე როგორც ყველა წინასწარმეტყველი 

ხორცი; არავინ შეიძლება გახდეს წინასწარმეტყველი, თუ იგი ფლობს თავისი სულიერი 

ძალები; მათგანი იყენებს ღვთაებრივი მარადიული მამა, რათა წინასწარ სამყაროს; 

ღვთაებრივი იმას ნიშნავს, რომ თანაბარი ყველა ასაკის; არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 

ყოველი სული, როდესაც ტოვებს დედამიწის გადის ციურ სამყაროს; იქ მიდის სხვა 

დროს; არ არის იმ დროისათვის დედამიწაზე; ზეციური დრო; საუკუნეში, სადაც 

ადგილზე შეესაბამება მეორე ლურჯი; ამიტომ, ყოველ ჯერზე, რომ elapses დედამიწაზე, 

მხოლოდ მომენტი Kingdom of Heaven; ეს მაგალითი ეხება, როდესაც ყველა ადამიანის 

სული ცხოვრობდა მიხედვით ღვთაებრივი ბრძანება; რომელიც ამბობს: თქვენ უნდა 

თაყვანი თქვენი უფალი, უპირველეს ყოვლისა; უპირველეს ყოვლისა სიმდიდრე; 

საკუთარ თავზე; ეს ნიშნავს, რომ ჩემი ღვთაებრივი მანდატის, არ მიწიერი შვილი 

შეიძლება შევიდეს სასუფეველსა ცათასა; მას შემდეგ, რაც ყველა არ გამოიყენება ფული; ეს 

ფილოსოფია, მე გააფრთხილეს მსოფლიოში; მრავალი საუკუნის წინ: შენ არ ჭამა ხე 

ცოდნა სიკეთისა მასალები; იმიტომ, რომ ეს არის დროებითი; nútrete რა ღირს; ღირს 

ძალისხმევა და დამსახურების მიღებული; თქვენ მიიღოთ თქვენი პურის ოფლი თქვენი 

წარბის; რას ნიშნავს, რომ ცხოვრებაში პატიოსანი შრომა; იეჰოვას ღვთაებრივი მამა არ 

უთქვამს აფეთქდა, თქვენი ძმა; არ უთქვამს, რომ გამდიდრდეს; არ უთქვამს, ქმნის 

მდიდარი და ღარიბი; რა თქმა უნდა, არა; რაც იმას ნიშნავდა, რომ ღვთის მამა არის: 

gobiérnate, თქვენი სინდისი; ყველა თავმდაბალი, იყოს პირველი; სხვა გაფრთხილების 

ამბობს, რომ ადვილია ნემისისა შორის camel; მდიდარი კაცი სასუფეველსა ცათასა; კიდევ 

ერთი გაფრთხილება: იზრუნოს, რომ მარცხნივ immoralities უფლება; მარცხენა არის 

ადამიანი; ის არის კაცის ძე; ბავშვთა შრომის; და მარჯვენა დაზიანებულია; ვისაც სჯერა, 

რომ ფული, ყიდვა მკვდრეთით აღდგომას; შეგვიყვანოს შეცდომაში! არსებულ რაღაც 

გამოგონილი ადამიანის გონება, არის ამპარტავნება, როდესაც, რომელიც ადამიანის 

გამოგონება, უგულებელყოფს უმაღლესი ბრძანება; ეს მოხდა სხვა სამყაროს; ისეთი 

მოცულობით, რომ ეს სამყარო უკვე წაშლილია სივრცე; სწორედ ამიტომ ღვთის 

დაწერილი ბევრი ზარები ცდილობენ ადამიანური ფილოსოფია; მაგრამ რამდენიმე 

აირჩევიან, რომელიც შევა ცათა სასუფეველი; ღვთაებრივი მემკვიდრეობის მივყავართ 

ყოველი სული, გახდეს ბრწყინვალე მზე სიბრძნე; არავინ ნაკლებად ამ ღვთაებრივი 

კანონი; Kingdom of Heaven, არის crowning დიდება, მათ შეუძლიათ suck out 

მიკროსკოპული არსება; იგი გამოვიდა; უფრო დაბრუნდება, უნდა დაუბრუნდეს სუფთა; 

არ უნდა მოუტანოს დემონური გავლენა; როგორც არის სიმდიდრე; სწავლების თქვენ არ 

ფლობს, რომ რაღაც მხოლოდ გრძელდება chimera დედამიწაზე; პენი, სულისკვეთება 

იღებს, როდესაც ის ბრუნდება იმ ადგილას, რომელიც მან დატოვა მომენტალურად; 

პირიქით; უნდა გაუწიოს ანგარიში დროის დედამიწაზე; მეორე წამში; დაბადებიდან 

ცხოვრება, სანამ მე ეწოდა ზეცაში; სიდიადე, არასდროს არ წარმოადგენს სიმდიდრე; 

ყველა სიმდიდრე შეეწირა დრო სული; ყველა წყევლა; როდესაც ისინი შეეწირნენ; 

სიმდიდრის, იხურება კარი ზეცაში; დაიწერა არ შეგიძლიათ, ორი ბატონის მსახური; 



მსახურობდა, ქონებრივი მდგომარეობის ან ემსახურება უფალს; მსახურობდა არსება 

თავისთავად სიმდიდრე; იცი რას უნდა მოელოდე, რომ ქმნილება უკვე მიიღეს თავიანთი 

საზღაური; გარდა ამისა, არ ღვთაებრივი; თქვენ ვერ შევა ღვთის დიდებას; მან განადიდა 

დედამიწაზე, და შემცირდა in სასუფეველსა ცათასა; ღვთაებრივი ფილოსოფია 

ღვთაებრივი ღვთის კრავი, არის უსასრულო უსასრულო ალიანსები ქერუბიმები; რომ 

ყოველი მოლეკულა შედგება ხორცისა და სულის; ღვთაებრივი ღვთის კრავი, 

ერთადერთი ფილოსოფია, რომელიც დედამიწაზე; ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც 

უსასრულო სპირტი, მოითხოვა მტკიცებულება ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა; 

პროდუქტი მოდელი ცხოვრება რომ შეხვდა საღმრთო მცნება; დარღვევის გარეშე, ან 

მიკროსკოპული ნაწილი; ეს არის ფილოსოფია შვილი; ფილოსოფია შვილი არის ახლოს, 

რომ ანგელოზების ფილოსოფია; ისინი უფრო სუფთა გული; არ ჩაუდენია, არც 

კორუმპირებული მათი გზები; ერთადერთი პირობა, რომ Bien მეცნიერების არა დამპალი; 

ყველა სხვა ფილოსოფია, ქმნის ადამიანის გონება, ქრება; არ შევა ახალ სამყაროში; 

როგორც არასდროს, ეშმაკი შევიდა Kingdom of Heaven; სულით ბავშვები, ვიცი, რომ 

სასუფეველი ცათა; დიდი სულიერი გიდები, ისინი ასწავლიან; საწყისი eons წინ; 

უპრეცედენტო მასების, თვალს awe, კოლოსალური მზის სატელევიზიო ეკრანები; 

ვხედავ, უნივერსალური ტელევიზია; რომელსაც არ აქვს დასაწყისში; და ბოლო არ უჩანს; 

არსებობს მსოფლიოს, რომ უკვე და იქნება ჩანს; უცნაური სამყაროს; მსოფლიოს galactic 

ომი; ჩანს, სხვა სიტყვებით, იდეები ყველა ქმნილება დაიბადა, აზროვნების გაფართოების 

სამყაროს; იდეები, რომ დროთა განმავლობაში ოდითგანვე, გახდნენ კოლოსალური 

სამყაროს; არსებობს, სული ბავშვები, მოწმენი დაბადების განვითარებისა და აგონია 

სამყაროს; იხილეთ ყველა ღვთიური პროცესი როგორ მიკროსკოპული იდეა, რომლებიც 

განხორციელებულია პლანეტაზე; პლანეტარული სახე მშვენიერი მოთხრობები; რომ 

ხშირად გადამდები მსოფლიოში მსოფლიოში; ჩნდება მეტი ზოგიერთი ინსპირირებით 

გენიალური; ინარჩუნებს მისი აზრით, ბუნდოვანი წარმოდგენა ღვთაებრივი ჩანს 

სასუფეველსა ცათასა; იქიდან მომავალი დოქტრინების წარმოიქმნება; რომელიც 

გარდაქმნის საბაჟო პლანეტები; იმ წამყვან წინასწარმეტყველთა მოცემული მსოფლიოში; 

არსებობს პირმშო შვილი არის შთაგონებული და შესწავლა, ღვთაებრივი გეგმები; ყველას 

სურს მისია ძალიან შორეულ პლანეტებზე; ყველა galactic კატეგორიები; უსასრულო 

გზები ცხოვრებაში; მათ შორის არიან მსოფლიოს ხორცი; მას ეკუთვნის მიკროსკოპული 

პლანეტა დედამიწა; ფხვნილები ცნობილია, როგორც პლანეტები; ის იყო, რომ ღვთის 

პირმშო Solar, ქრისტეს ჰკითხა მარადიული მამა, იეჰოვა მოვიდა დედამიწაზე ასწავლიან 

ახალი კანონი სიყვარულისა; სწავლების ღვთაებრივი დოქტრინა ღვთაებრივი Lamb of 

God; არ მოდის ასწავლიან ძალის გამოყენება; ძალის, უკვე შეასრულა მანდატით; უკვე 

გამოცდილი ჰქონდა დამოკიდებული; იგი მსახურობდა საკუთარი ევოლუცია, ადამიანის 

არსება; ქრისტე მიიყვანეს მსოფლიოს ახალი გზა ცხოვრების; მათ არ მოსწონთ მეფეთა 

Brutal ხარ დროს, როდესაც ის მოვიდა დედამიწაზე; ამ დემონებს, old rascals, დაინახა 

საფრთხეს უქმნის მათი პრივილეგიები damned; ამიტომ არის, რომ intrigued და მოკლეს 



Solar პირმშო; მოხდა, კიდევ რა მოხდება დედამიწაზე; თანამედროვე მდიდარი, არის 

იგივე სული, პრინციპი დედამიწაზე; ამ დემონებს ამბიცია, ისინი ასევე მოკვლა; როგორც 

ხდება საკუთარ ქვეყანაში; არ ვიცი, ეს რა, რომ იმავე fold, არის ღვთაებრივი 

სამართლიანობა; mourn და კბილთა ღრჭენა, დაელოდება; იცი, მორალური დავალებით, 

თავმდაბალი არის პირველი ადრე ღვთაებრივი მამა იეჰოვას; უნდა იყოს პირველი 

გამორიცხავს მსოფლიოში; მას შემდეგ, რაც ისინი პირველი სამეფოში HEAVENS.- 

 

ALPHA AND OMEGA 

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

ESCRITURA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL CORDERO DE 

DIOS, AP. 5, … 

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

COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE   
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