
GODDELIJKE LAM VAN GOD; HUN GODDELIJKE FILOSOFIE; HET 

GODDELIJKE LAM VAN ZILVER; NEDERIGHEID GEMAAKT LAM; 

NIEUWE TRIOMF VAN DE GODDELIJKE LAM VAN GOD, OVER DE 

STERKTE EN MENSELIJKE TROTS. 

Ja jongetje; We zullen doorgaan met de goddelijke filosofie die geleerd mijn goddelijke geboden; Als 

de mensheid laten door hen leiden had, ik verzeker u kleine jongen, die deze mensheid, zou er 

behoefte aan een goddelijke arrest; de goddelijke geboden werden gegeven aan de wereld, dus dat 

door hen, doen alle geest, hun test in het leven; Er was een bepaalde instant, dat alle geest, niet op 

de hoogte van het leven op werelden van vlees; maar ze wisten dat vroeg of laat, zou ze een 

bepaalde filosofie; niet alleen menselijke filosofie; tests op planeten, zijn oneindige; ze zullen nooit 

hebben een limiet; of nooit hebben gehad hen; De goddelijke Lam van God is het goddelijke mandaat 

van liefde en nederigheid, voor enig denken schepsel. alle slecht genaamd dier, alleen het goddelijke 

lam, vertegenwoordigt de unieke onschuld; Het is niets te maken met elke daad van geweld; de 

gevoeligheid, heeft verdiend hem een goddelijke voorkeur, in de vrije wil van de hemelse vader 

Jehovah; nederigheid, is in het goddelijke lam; en zonder nederigheid, niemand gaat het Koninkrijk 

der hemelen; geschreven is, dat het is makkelijker om een kameel door het oog van een naald dan 

een schender van mijn goddelijke wet, het Koninkrijk der hemelen; elke menselijke geest sprak met 

het goddelijke lam, vóór hun komst naar het bewijs van leven; alle menselijke geesten, prees hem in 

het Koninkrijk van de hemel; alle gespeeld in de hemelse woonplaats; Ieder kind, is er, niet dierlijke; 

ze zijn alle zonen van dezelfde vader; kwestie wat jullie fysieke vorm, of zijn filosofie; in het Koninkrijk 

van de hemel zijn al telepathische; omdat alle hebben bereikt de eeuwige heerlijkheid; de kosten van 

oneindige zweet in front; in oneindige planeten; zoals geschreven is, dat iedere geest, het heeft om 

wedergeboren te worden, om te bereiken van het Koninkrijk van God; Dit betekent dat iedere geest 

een pelgrimstocht door het materiële universum heeft; passen door oneindige planeten; Probeer 

oneindige filosofieën; en alle van hen zijn een van de goddelijke manieren, nemen de goddelijke Lam 

van God; alle vormen, heeft zonne-goddelijke onschuld; omdat alle hetzelfde principe bezitten; 

Niemand is geboren in het Koninkrijk van de hemel; Aangezien niemand, de totale eeuwigheid bezit; 

Als niet de vader; allen zonder uitzondering, zijn goddelijk ondergeschikt, de liefde van de hemelse 

vader; en dit goddelijke liefde, is levend en expansieve; vorderingen van de vader, en vooruitgang van 

de kinderen; in de eeuwigheid, zijn goddelijke spirituele hiërarchieën. 

 

Ja jongetje; Ik weet dat u niet na te denken over de broer sieraden Sieraden Ondania laat; Ik weet dat 

de wereld het verachten zal; omdat hij het waagde om te verkopen in vijf honderd wapenschilden, 

het Lam van God; Hij zal worden herinnerd door alle generaties, als de moderne judas; naast hem, er 



in jullie wereld, miljoenen ambitieuze; ze doen niet trepidan om te verkopen aan haar eigen 

eeuwigheid; Daarom zal ik u vertellen kleine jongen, die deze demon van commerciële ambitie, 

tranen van bloed huilen zal; Hij zal vragen het dezelfde Lam van God, worden opgewekt in nieuwe 

vlees; Het zal vragen als vragen miljoen, terug naar het zijn een kind; maar zul je niet krijgen om het 

even wat; of het recht om te gebruiken in het leven, het goddelijke Lam van zilver; symbool van 

zuiverheid en de zuiverheid van geweten van een ieder; Enige tijd gaven wij hem, dus hij retaliations; 

Het is één van de miljoen, die goud vervloeken; vloek van hun eigen douane; vloek van hun eigen 

ouders; en hij zijn de nederig van hart te zijn; degenen die respect voor het goddelijke woord zijn; iets 

als, deed deze geest, in een andere wereld; Hij woonde opgewekt in een filosofie die duurzame dat 

een kortstondig leven van het vlees duurt; Het wordt gevoed uit een filosofie die niet eeuwigheid 

noch de inwerkingtreding het Koninkrijk der hemelen; dus het zal gebeuren met oproepen, rijk van 

de wereld; Zij vervloeken vader en moeder; in het midden van een geween en tandengeknars; de 

reden is heel eenvoudig; in goddelijke gerechtigheid, terwijl meer welvaart genoten van de 

menselijke geest, ernstiger is rechtvaardigheid; worden onderwezen door het goddelijke woord, dat 

allemaal gelijk zijn voor God; Dus, de regering van het land, voor allen; gelijke moet geweest Ja dus 

deed niet plaatsvindt, was het een groep van demonen, die zag dat die regel was een goede business; 

de wereld weet deze demonen, die heeft geen rekening gehouden met mijn goddelijke geboden, 

door kapitalisten; zij zijn de makers van goede wetenschap; door deze verdoemd, zijn er in de wereld, 

rijk en arm; door deze demonen zullen de aardse wereld goddelijk juzjado; zij zijn de daders, van 

geween en tandengeknars, miljoenen en miljoenen van mijn bescheiden kinderen; meer, geen 

demon, schender van mijn goddelijke wet, zal ontsnappen; dat maakt het betalen; oog om oog, tand 

om tand; Het is de wet van de werelden van het vlees; onvolmaakt werelden; microscopische 

werelden; de enige hoop die nog moet deze damned, is bekering; Daarom, als berouw enloquecerían 

geen exsistiria, deze demonen; de goddelijke Vader, gemaakt van engelen; en trots die afkomstig zijn 

van FREEWILL geestelijke, maken ze demonen; Ik vergeet wie, verloren in duisternis; geschreven was, 

dat de goddelijke Vader Lord is het eeuwige licht; en terwijl meer leed een schepsel, is grootste in het 

Koninkrijk van de hemel; Dus, de uitverkorenen, werden gekozen zelf; door zijn werken zijn zij de 

eersten; werd geschreven, die is gemakkelijker aan die tussen een kameel door het oog van een 

naald dan een verkrachter in het Koninkrijk van de hemel; Dit heeft vele betekenissen; legt uit hoe 

streng is de goddelijke gerechtigheid; Blijkt dat het dier oproepen, zijn groot in het Koninkrijk van de 

hemel; zoals voor de Schepper, niet dierlijke exsisted in zijn goddelijke verblijfplaatsen; alleen 

exsisted kinderen; hebben de fysieke vorm hebben; het dierlijke concept, is een goddelijke race van 

het leven, voor deze geesten; Zij gevraagd om te worden aangeroepen dier; en zij vroegen om te 

voldoen aan de zelfde filosofie; zoals bepaalde geesten vroegen ze als menselijke apen; en ze 

gevraagd om te worden getest in deze filosofie; geschreven was, dat iedere geest is getest in het 

leven; niet alleen de mens geroepen; maar, om alle menselijke wezens; Niemand is minder de 

goddelijke Vader Lord; goddelijke gerechtigheid is zo groot, dat het belang van het als een menselijk 

wezen, is verloren in het oneindige; zelfs meer; menselijk leven, is op zoek met een gapende 



onverschilligheid; met de dezelfde onverschilligheid, de mens die wordt gebruikt. zelfs meer; het 

menselijk leven, is vrijwel onbekend in het Koninkrijk van de hemel; gewoon weten, dat in deze 

polvitos, verloren in de ruimte; Velen noemen planeten, leven leven station; en weet, dat op een 

gegeven moment, zal er geen spoor, van wat een wereld was; Dit is schreef: passeert de aarde; meer 

mijn goddelijke woorden zullen nooit verdwijnen; Dus, de goddelijke woorden van: licht, en het licht 

werd gemaakt; Toch blijft het produceren van werelden en Suns; in zulke hoeveelheden, als de geest 

kan voorstellen; Goddelijke telepathische tekening, geleerd dat de goddelijke Lam van God, is van 

zonne-oorsprong; heeft zijn eigen leven filosofie; heeft een eigen expansieve Trinity; vóór dat de 

planeet aarde, ontstaan tot leven, al, de goddelijke Lam van God, weer, werd geboren op andere 

planeten; uw goddelijke bewind hoeft niet, noch zal hebben geen limiet; Trinity wonen, 

vermenigvuldigt en breidt op hun eigen denken kinderen, Goddelijk erfdeel; alle hebben een deel van 

de elektriciteit in uw lichaam; dat elektriciteit, overeenkomt met in de evolutionaire maatregel, een 

microscopische deel van de expansieve Drievuldigheid; u bent microscopische zolen; maar zo 

microscopische, dat nog steeds doet niet schijnen; Het nog steeds overheerst in u, het vlees; met de 

daarmee gepaard gaande passies; om te kunnen schitteren, moet je opnieuw geboren worden; de 

geest, moet passeren via opeenvolgende organen van vlees; aankomst op een gegeven moment, te 

schitteren spirituele, overtreft de tastbaarheid van het vlees; dat is waarom het is geschreven: zwak 

is het vlees; Het betekent dat kennis, wordt schijnt als een zon; Controleer op het vlees ongeldig; en 

het betekent, dat alle kennis wordt omgezet in fysieke lichaam helder; dit goddelijke proces voldaan 

aan alle de zonnen van het heelal; ze waren klein, als het is een schepsel van vlees, groot, in het 

Koninkrijk van de hemel; ze waren wezens van het vlees, in kolossale werelden die niet langer; de 

zonnen als een geheel, vormen de universele Goddelijke kennis; genaamd heilige drie-eenheid; Dus, 

als de goddelijke Moses glans in heerlijkheid en Majesteit; zijn gezicht uitging zonne-vloeistof; zijn 

gezicht werd een goddelijke zon; met het verschil, dat van die helderheid, hij een goddelijke macht 

van magnetische verliet; dat hij werd gecontroleerd door zijn eigen geest; deze goddelijke macht, is 

een van de grootste wonderen, die elke mening heeft bezeten; met deze mentale kracht, Moses 

geopend de wateren; ontwikkeld, bloed rivier; Ik heb vele goddelijke tekenen, van de oneindige 

kracht van de hemelse vader Jehovah; de zilveren schepen, hebben veel te maken met deze 

goddelijke krachten; Ze hebben ook sublieme missies; in hun eigen wetgeving; Hoe heeft ze alle 

profeet van vlees; Niemand kan worden Helderziende, indien u niet over hun eigen geestelijke 

bevoegdheden beschikken; van hen, de goddelijke eeuwige vader, vertrouwt op te voeden de 

werelden; de goddelijke medium dat wordt gebruikt, is hetzelfde te allen tijde; Het mag niet worden 

vergeten, dat alle geest als het verlaat de grond, doorgegeven aan de celestiale wereld; Er gaat een 

andere tijd; Het is niet het tijdstip van de aarde; is de celestiale tijd; in een eeuw van aarde, komt 

overeen met een lichtblauw tweede; Daarom, elke keer dat het plaatsvindt op aarde, is slechts een 

moment in het Koninkrijk van de hemel; In het volgende voorbeeld is geldig, wanneer elke menselijke 

geest, heeft gewoond volgens het goddelijke mandaat; Hij zei: aanbidden van uw Heer, vooral 

dingen; door op alle rijkdom; door over jezelf; Dit betekent dat volgens mijn goddelijke mandaat van 



alle terrestrische zoon, van het Koninkrijk der hemelen invoeren kunt; Aangezien alle hebben 

gebruikt het geld; Deze filosofie, en werd geadviseerd om de wereld; Sinds vele eeuwen geleden: niet 

eten van de boom der kennis van goed materiaal; omdat het wordt doorgegeven; voeden jezelf met 

wat het kost; Wat doet inspanning, en verdient verdienste; u zult het brood verdienen door het 

zweet van je voorhoofd; Wat komt neer op een levensduur van eerlijk werk; de goddelijke Vader 

Lord, zei: ontploffen uw broeder; niet zei: rijk; niet zei: creëert rijk en arm; zeker dan niet; Wat wordt 

bedoeld met de goddelijke Vader, is: u, regeren volgens uw geweten; alle bescheiden, worden de 

eerste; een andere aankondiging zegt: is gemakkelijker aan die tussen een kameel door het oog van 

een naald; dat een rijk aan het Koninkrijk van de hemel; een andere aankondiging: dat is de zorg van 

de links, van de immoraliteit van het recht; de linkerkant is het volk; is de zoon van de mens; zoon 

van het werk; en het recht, zijn de corrupte; wie geloven dat het geld de opstanding van het vlees; zal 

kopen misleid! de persistentie in iets uitgevonden door de menselijke geest, prachtige spirituele 

wanneer dit menselijke uitvinding is, wordt geen rekening gehouden met het opperste mandaat; Het 

is gebeurd in andere werelden; tot op zekere, hebben deze werelden verwijderd uit de ruimte; dat is 

de reden waarom was goddelijk geschreven: vele oproepen om te proberen de menselijke filosofie; 

en enkele van de uitverkorenen, die het Koninkrijk der hemelen treedt; het Goddelijk erfdeel leidt tot 

iedere geest, tot een stralende zon van wijsheid; Niemand is minder in deze goddelijke wet; het 

Koninkrijk der hemelen, is de hoogste glorie, die kan doen alsof ze een microscopische schepsel; Het 

kwam; meer, moeten schoon zijn; U moet niet brengen duivelse invloeden; Hoe is rijkdom; dat je 

leert is toekennen, iets dat slechts een chimera in het land duurt; een dubbeltje, neemt de geest, 

wanneer hij terugkeert naar de plaats, waar kwam tijdelijk; Integendeel; Je moet rekening houden 

met de tijd doorgebracht op aarde; tweede-door-tweede basis; Omdat hij was geboren om te leven, 

totdat het werd genoemd in de hemel; grootheid, vertegenwoordigt nooit de rijkdom; alle rijkdom, is 

het verlies van tijd voor de geest; alle vervloeken Wanneer je nog het leven; als rijkdom, sluit les de 

poorten van de hemel; geschreven was: kan niet twee heren dienen. rijkdom is geserveerd of diende 

de heer; Ja het schepsel gemaakt zelf van de rijkdommen; wetend wat te verwachten, heeft dit 

schepsel reeds ontvangen zijn beloning; geen goddelijke toevoeging; U kunt niet de goddelijke 

heerlijkheid; het zo groot in de aarde, en kromp in het Koninkrijk van de hemel; de goddelijke 

filosofie van het goddelijke Lam van God, is in eindeloze oneindige engeltjes allianties; die 

componeert elke molecuul van vlees en geest; Het goddelijke Lam van God, vertegenwoordigt de 

unieke filosofie, die zal blijven in het land; Het is de enige oorzaak, dat oneindige geesten, 

opgeroepen tot bewijs van het menselijk leven; Het is het product van een model van het leven, die 

heeft voldaan aan de goddelijke geboden; zonder te schenden, zelfs een microscopische deel 

daarvan; Het is een filosofie van het kind; de filosofie van een kind, is het dichtst bij de engelachtige 

filosofie; zijn ze meer reinen van hart; ze zijn niet betrokken, noch corrupt, in hun douane; ze zijn de 

enigen die, waarin de wetenschap van het goede, niet heeft rotten; alle andere filosofieën, gemaakt 

door de menselijke geest, verdwijnen; ze zijn niet in de nieuwe wereld; Als ooit, heeft de duivel 

ingevoerd in het Koninkrijk van de hemel; de espiritus-ninos, weet dat het Koninkrijk der hemelen; de 



grote spirituele gidsen, worden onderwezen; van eeuwigheid terug; ongekende menigten, zijn 

verbaasd, kolossale zonne-TV schermen; Zie in hen, universele televisie; Het heeft geen begin; en 

heeft geen einde; Er zijn werelden die er zijn geweest en er zal zijn; kijken vreemde werelden; 

werelden in oorlog; gezien in andere woorden, alle ideeën van hoeveel schepsel is geboren, in het 

uitgestrekte heelal van denken; ideeën, dat in de loop van het eeuwige moment, zijn ze kolossale 

werelden; Er, getuige de espiritus-ninos, van de geboorte, de ontwikkeling en de lijdensweg van de 

werelden; ze zien het goddelijke proces, van hoe een microscopische idee, voordoet in een planeet; 

ze zien er prachtig planetaire verhalen; dat is het vaak verzonden wereld de wereld; Er is, meer dan 

enig inspirerende genie; houdend in mening, een vaag en goddelijke idee zoals gezien in het 

Koninkrijk van de hemel; daar vandaan de toekomstige leerstellingen; de douane die in planeten 

transformeren; die de profeten brengen bijzondere wereld; Daar, de eerstgeboren zonen, 

geïnspireerd en studie, goddelijke plannen; willen allemaal een missie in verre planeten; van alle 

Galactische Categorieën; van oneindige vormen van leven; onder hen bevinden zich de werelden van 

vlees; waartoe behoort de microscopische planeet aarde; planeten bekend als poeder; Er was waar 

de goddelijke eerste Solar, Christus, genoemd naar de eeuwige Vader God, komen naar de aarde om 

te leren van een nieuwe wet van de liefde; om te leren van de goddelijke doctrines van de goddelijke 

Lam van God; Het kwam niet om te leren het gebruik van geweld; omdat de force, hij had al voldaan 

aan het mandaat; Ze had al getest op de planeet; Het had al voldaan aan haar eigen evolutie in het 

menselijke wezen; Christus gebracht aan de wereld, een nieuwe manier van leven; Het was niet de 

vervloekte koningen van de brute tijd, hij kwam naar de aarde; Deze demonen, oplichters, keek 

dreigen hun vervloekte privileges; dat is waarom ze geïntrigeerd en doodde de eerstgeborene Solar; 

is gebeurd, wat zelfs gebeurt op aarde; de moderne rijken, zijn zelf geesten, van het beginsel van de 

aarde; Deze demonen van buitensporige ambitie, ook gedood; Als het gebeurt in uw eigen land; weet 

niet deze verdoemd, die in de dezelfde vouwen, is goddelijke gerechtigheid; geween en 

tandengeknars, wachten op u; weten voor morele instructie, de bescheiden zijn de eerste voordat de 

hemelse vader Jehovah; zij moet de eerste regel van de wereld; die zijn de eerste in het Koninkrijk 

van de hemel. 
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