
БОЖИЯТ АГНЕЦ БОЖЕСТВЕНОТО; СИ БОЖЕСТВЕН 

ФИЛОСОФИЯ; БОЖЕСТВЕНОТО KED СРЕБЪРЕН; ОТНЕМА 

ПРАВИ АГНЕШКО; НОВИ ТРИУМФ НА БОЖЕСТВЕНАТА 

АГНЕШКО МЕСО НА БОГА, НА ЯКОСТ И ГОРДОСТ.- 

 

Ако син; ние ще продължи с божествената философия, която преподава ми божественото 

заповеди; ако цялото човечество е било продиктувано от тях, мога да ви уверя sippy, която е 

човечеството, аз ще се нуждае от божествена преценка; божественото божи заповеди, са 

дадени в света, така че чрез тях и правят всяка дух, на теста в живота; за момент, че всички 

дух, всички живот е неизвестно в света на плът, но те са знаели, че рано или късно, доказващи 

конкретно философия; не само човешки философия; като доказателство за планети, са 

безкрайни; те никога няма да ограничават, нито ще го някога са били; божественото агнешко 

на Бога, той е прекрасен мандат на любовта и, За всяко създание мислене и всички силно 

призова животни, само божествено ked, представлява само невинността си; защото той е 

лишен от всеки акт на сила; неговата чувствителност, е спечелил му божественото 

предпочитание, в свободната воля на божественото отец на Господа;, е в сияйна агнешко; и 

без, никой не влиза в небесата; тя е писал, че той е по-лесно от между е камилата през очите 

на иглата от rapist на моя божественото закон, в небесата; всички човешки дух се изказа с 

божественото ked, преди влизането на изпитване на живота; всички човешки спиртни 

напитки, той даде висока оценка на Кралство на небесата; с всички Възпроизвеждат в 

жилището небесни; защото там, всяко дете, тя не е животински; всички са деца на същата 

баща; независимо от тяхната физическа форма, или нейната философия; в небесата, всички са 

телепатичен; следователно, те са постигнали на донесло непреходна слава; разходите за 

безкрайно sweats отпред, в безкрайно планети; защото е писано, всички дух, трябва да се 

роди отново, за да се достигне на Божието царство; това означава, че всеки дух, е пътуване на 

материала вселена; минава през безкрайно планети; опитайте безкрайно философии; и 

всички от тях, са един от божествена форми, които счита, че божественото агнешко на Бога; 

каквато и да е форма, е божественото невинността слънчеви; следователно, всички имат 

Същия принцип; никой не е роден в големите небесата; защото никой не притежава, на 

непреходността общите; ако не е на баща; всички без изключение, имитатор са подчинени, в 

любов на божественото баща; и този божествен любов, живее и обширни; с напредването на 

баща си и децата се развиват, задържащи в вечността, божественото духовен йерархии.- 

Ако син; е, че не ви спрат да мислят в брат на бижута jeweler Ondania; аз зная, че на целия свят 

онова, което той презрените; защото осмели да продаде в петстотин капаци, на агнешко Бог; 

то ще бъде запомнен с всички поколения, както на Юда модерна; както и има вашия свят, 

милиони амбициозна; че не шими (танц) да продаде до собствената си във вечността; поради 

това, аз ще ви каже син, че това daemon на търговски амбиция, той ще плачете сълзи на кръв; 



тя ще поиска от същия агнешко месо от Бога, за да се дава ново дихание на новите месо; тя ще 

поиска от как милиони ще поиска от, за да се върнете на детето; но ви Няма да получат нищо; 

няма нито правото за използване в живота, божественото ked сребърен; символът на 

почистване и чистота на съвестта за всеки един от тях; ние му даде доста известно време, за 

да преразгледа отношението си; той е един от милиони, че човек, който справите с 

вражеските орди златен медал; човек, който справите с вражеските орди своето собствена 

митнически; човек, който справите с вражеските орди в своите родители; и "завист" на 

скромен на сърцето; на онези, които са били почтителен на божественото дума; нещо 

подобно, прави този дух, в един друг свят; той е живял се вълнувам в философия, която е 

продължила продължителността на навлизаща живот на месо; храна на философията на 

компанията, че той не е бил при условие нито във вечността или на вход в небесата; това Ще 

се случи с така наречените, богата на света; ще проклетията на баща си и майка си; в разгара 

на скъсвания и gnashing на зъбите; причината за това е много лесно; в доброто и в божията 

справедливост, докато по-хуманно отношение към животните се радва на човешки дух, за по-

строги е правосъдието; тя е преподавала с помощта на божественото думата, че всички са 

равни пред Бога; следователно, правителството на земята, трябваше да бъде еднакъв за 

всички; ако това не се случи, се дължи на група от бесове, че е видял правило е добър бизнес; 

тези демони, които не се вземат под внимание ми божественото божи заповеди, на световно 

известните от capitalists; те са създатели и на науката от добре; от тези Прокълнат, има в света 

бедни и богати; от тези бесове, в света ще бъде имитатор juzjado земя; те са виновни, на 

скъсвания и gnashing на зъбите, поднася милиони в моя скромен деца; по-, № бесът, rapist на 

моя божественото закон, за да избяга от, което го прави плаща; око за око, зъб за зъб; тя е 

законът на светове на плътта; на колонковите свръзки света; на микроскопични свята; само 

останалите надежда за тези който бил прокълнат, е покаяние; за, ако за покаянието не е 

exsistiria, тези бесовете enloquecerian; божественото баща, мисля Лос Анджелис; и гордост 

произтичащи от духовен без ще ги превръща в бесове; да забравя, които са Загуби в тъмнина; 

писмена форма е, че на божественото баща Господа, е постоянен светлина; и по-опитните на 

тварта, е най-големият в Кралство на небето; следователно, избират, е са избрали помежду 

си; от неговите собствени творби, са първите; писмено бе, че е по-лесно от между е камилата 

през очите на игла от rapist на небесата; това е много различни значения; обяснява, как строги 

е божията справедливост; тя демонстрира, че така наречените животни, са чудесни в 

царството на небесата; за генератор, не съществуват животни в своята "божествената abodes; 

съществуват единствено деца; те имат физическа форма те са; понятието "животни, тя е 

прекрасен тест на живот На тези спиртни напитки; те са поискали да се нарича животни, и 

разпитваше за философия, залегнала в основата на същото, за да е, тъй като някои спиртни 

напитки, поиска да бъде monitos дел човека; и поиска да се изпитват в тази философия; 

писмена форма е, че всички дух се изпитват в живота; не само, така наречените "човека; но, че 

всички sentient хора; и никой не е по-малко от божествена отец на Господа; божественото 

правосъдието е толкова огромно, че значението на човешките творение, се губи в безкрайно; 

още повече, че; човешкия живот, е взирате с драстично разминаване безразличие; с един и 

същ безразличие, които са свикнали с човека; още повече, че; човешкия живот, е почти 



непозната в Кралство Небето; само е известно, че в тези странни прахове, загубени в 

космическото пространство; че много повикване планети, хол живот движение; и вие знаете, 

че в даден момент, няма следи от онова, което тя бе свят; това бе писано: Земята ще 

преминат; по-ми божественото думи няма да премине далеч; следователно, божественото 

думите: нека бъде светлина, и на светлината е направена; той е все още произвеждащи свята 

и подметки; в такова количество, както и на ума може да си представим; божественото 

телепатичен чертеж, които преподава на божественото агнешко месо на Бога, е на слънчевата 

произход; тя разполага със собствен живот философия; има своя собствена Света Троица 

експанзивен; преди това на планетата Земя, възникват за живота, вече, Предусещам агнешко 

месо на Бога, родени и отново, на други планети; си божествен царуването не и ще, няма 

граница; на Света Троица живот, единствените зарибявания и разширяват своя собствена 

деца мислене, божественото наследство; всичко, което се иска от вас е част от електроенергия 

в телата си; че електроенергия, съответства в своята степен еволюционен-микроскопски част 

на света Троица експанзивен; вие сте микроскопични ходила; но така микроскопични, все пак, 

не Brillais; все още преобладава във вас, на месо; с нейното продължение на страстите; да 

бъде в състояние да блясък, там е, че роден отново; духът е да премине през последователни 

органи на плътта; пристига в даден момент, че духовен яркостта превишава tangibility на 

плътта; ето защо е писано: слаб Е месо; да кажем, че знания, става ярък като на слънцето, 

което прави на месо, отменил; и иска да твърдят, че всички познания, тя се преобразува в 

физически орган ярък; този божествен процеса, са изпълнени всички от тях ходила на 

вселената; те са най-малките партии, тъй като това е живо същество приличаше на плътта, за 

да бъде велик небесата; те бяха същества на плътта, символизиращи колосалното свята, вече 

не са; слънца като цяло, представляват божественото универсална познания; призова Света 

Троица; тя е, както и като божественото Моисей яркостта в слава и Нейно величество; лицето 

му пазеха нощна стража слънчеви течности; лицето му беше на божественото слънцето, с 

разликата, че яркостта, което оставя небесен Магнитен мощност; че е бил контролиран от своя 

ум; този божествен мощност, е един от най-големите природни чудеса, имайки предвид е 

някои е притежавал; с тази умствена мощност, Моисей ни откри води; той стана, на река в 

кръв; направих много сигнали божественото, безкрайно мощност на божественото отец на 

Господа; сребристи плавателни съдове, са много какво да се види, с тези божественото 

правомощия; освен това, те са възвишен мисии; в техните собствени закони; като пророк е 

всички месо; никой не може да достигне до е пророк, ако не са техните собствени духовен 

правомощия; от тях, е на стойност на божественото вечен баща, за да се постигне напредък в 

света; божественото означава, че той е на стойност, е По един и същи начин във всички пъти; 

не трябва да забравяме, че всички спиртни когато излезете от земята, тя се връща на небесно 

свят; там, вземе друго време; не е времето материал от земята; време е райско кътче, в век 

земни, съответства на втория челесте; следователно, всеки път, който преминава в земята, е 

само мимолетни момент на небесата; този пример е валидно, когато всички човешки дух, е 

живял в съответствие с божествена мандат; които каза: Вие трябва да се поклонят на Господа, 

над всичко; за всички богатство; от около себе си; това означава, че според моето 

божественото мандат, няма син земя, можете да въведете Кралство На небесата; понеже 



всички са използвани на пари; тази философия, е бил предупреден в света; тъй като много 

преди векове: не яде от дървото на знанията на добър материал; поради това е пътнически; 

nutrete на онова, което тя взема; това, което отнема усилия и печели заслуги; ще спечелиш 

хляба, с пот на ти чело; какво е еквивалентно на живота на честен работа; божественото баща 

Господа, не каза: уязвимостите при активация на брата си; той не казаха: получавате богати; 

той не казаха: създава богати и бедни; определено не е; какво иска да каже на божественото 

баща, е: gobiernate, според вашия съвестта; че всички скромен, се на първия; други 

предизвестие казва: "Това е по-лесно, отколкото между е камилата през очите на иглата, 

отколкото богат човек в Кралство на небето; друга предупреждение: внимавайте наляво, на 

immoralities на правото; отляво е на хората; той е човешкият син; детски труд; и на правото, са 

корумпирани, които смятат, че с пари, те ще купуват възкресението на плътта; "Мечтатели"! 

На устойчивостта в нещо изобретено от човешки душевното спокойствие, е духовен гордост 

при човека изобретение, не се вземат под внимание на върховния мандат; то е станало на 

други светове; до такава степен, че тези свята са били изтрити от пространство; ето защо това 

е имитатор писмено: много разговори към тест човешки философия; и от избрания няколко, 

които влизат в царството на небесата, божественото наследство води до всички дух, да се 

превърне в ярко слънце на мъдростта; никой не е по-малко в този божествен право; на 

небесата, е максималната слава, че е в състояние да засмуквате микроскопски малко; на 

левия; за да се върнете в на чисто, трябва да се върнете; Вие не трябва да въвеждат 

демонични влияние; като се характеризира с богатство, който се преподава е хванете, нещо, 

което ще продължи само на химера в земята; не е нищо, е спиртна напитка, когато се върнете 

на мястото, от където той бе за кратко време; точно обратното, той трябва да направят отчет 

на времето, прекарано в земята; секунда по секунда; от това е роден на живота, докато е бил 

призован в небето; на могъщата Негова мощ, никога не представлява богатство; всички 

богатство, е загуба на време за дух; всички проклятието; когато те са напуснали живота си; 

защото богатство, те затворени врати на небето; писмено бе: един не може да служи два 

майстори; или се сервира в богатство, или служи Господа; ако творение се сервира на 

благосъстояние; да знаете какво ви очаква, че творение вече е получил наградата ви; това не 

са божественото допълнение; не можете да въведете божествена слава; тя се възвиша на 

земята, и свиването на Кралство на небесата, божественото философия на божественото 

агнешко месо на Бога, е в безкрайно съюзи с безстепенно при херувимите, че всяка една 

молекула се състои от плът и дух; божественото агнешко на Бога, представлява само 

философия, които ще бъдат на земята; тя е единствената причина, от които безкрайно 

спиртни напитки, призова за тестване на човешкия живот; то е продукт на живот модел, който 

се е съобразил с божественото божи заповеди; без да Нарушени, нито микроскопични част от 

нея, на философията на техните собствени на детето; философията на детето, е най-близкия 

нещо на angelic философия; те са чисти на сърцето; те не са извършени, или корумпирани, 

митническите си; те са единствените, които, по отношение на това, че науката от добре, не е 

загнил; всички други философии, създадени по силата на човешкия мозък, изчезват; не 

попадат в нов свят; както досега, дяволът е влязъл в на небесата; на спиртни напитки на деца, 

знаете ли това в небесата; на големите духовни водачи, те са поучаваше; от Eternities преди; 



безпрецедентно тълпите, гледайте с благоговеен трепет, символизиращи колосалното екрани 

на захранвани със соларна телевизия; те го видите Като им, на универсалната телевизия; това 

не е принцип; и няма края; там можете да видите на светове, които са и ще бъдат; те са свята 

апартамент; galactic светове на война; те са с други думи, всички идеи на колко живо същество 

приличаше е роден в обширни вселена мислене и идеи, че с течение на времето вечен, са 

станали символизиращи колосалното свята; там, на спиртни напитки на деца, свидетел на 

раждане, развитието и агонията на света; вижте всички божественото процес, как 

микроскопични идеята, строеж на планетата; вижте планетния поразителните сюжети; че 

много пъти, се предават свят в света; следователно, повече от някои гений вдъхновяващи, 

задържащи в своя ум, и богослужения на неясни идея На онова, което се вижда, че в Кралство 

на небесата; за да възникнат в бъдеще езотерични учения, на който той преобразува на mores 

на множество планети; тези, които са на пророците да определят свят; там, родени деца, ще 

вдъхнови и проучване, божественото планове; всеки иска да има мисия в remotisimos 

планети; на всички категории galactic; на безкрайно живот форми; сред тях, са в света на 

плътта; към която принадлежат на микроскопични планетата Земя; планети известен като 

прахове; там където слънчеви божественото първороден, Христос, наречена на негово вечен 

Отец на Господа, идват на планетата Земя, за да учи нов закон на любовта; да се обучават 

божественото доктрина на божественото агнешко на Бога; той не дойде Да се обучават на 

използването на сила; по тази причина сила, вече са изпълнени на мандат; тя вече е била 

подложена на планетата; той вече бе излежал своя собствена еволюция на човека творение; 

Христос е бил отнесен към света, нов начин на живот; не се моля на който бил прокълнат 

царете на брутално ера, в която тя получи на земята; тези изгонвам бесовете, престъпници 

стари, видяха застрашават техния "проклет привилегии; ето защо ще бъдете заинтригувани и 

убити, първороденият слънчеви; стъпка, което все още се случва в земята; на богати модерна 

спиртни напитки са същите, на принципа на земята; тези демоните от неовладяната амбиция, 

също се убиват; като се случва в собствената си страна; те не знаят тези прокълнат, че в На 

същата сгъване, е божията справедливост; скъсвания и gnashing на зъбите, ги очакват; да 

знаете от морална нареждане, че скромната са първите преди божественото баща Господ; 

трябваше да бъде на първо място на правило на света; тъй като това са първите в небесата.- 

Алфа и Омега 

  

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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