
ISTENI BÁRÁNY-BÓL ISTEN; AZ ISTENI FILOZÓFIA; AZ ISTENI 

BÁRÁNY, EZÜST; ALÁZAT KÉSZÜLT BÁRÁNY; ÚJ DIADALÁT AZ ISTENI 

ISTEN BÁRÁNYA, AZ ERŐT ÉS AZ EMBERI BÜSZKESÉG. 

Igen kis fiú; Továbbra is az isteni filozófiát tanított isteni parancsolataimat; Ha az egész 

emberiség volt vezérelte őket, higgye el, kisfiú, hogy az emberiség, nem lenne szükség 

egy isteni ítélet; az isteni parancsolatokat adott a világnak, hogy rajtuk keresztül, úgy 

minden szellem, a vizsgálatot az életben. Egy adott pillanat volt, hogy minden lélek, nem 

tudó élet a világ a hús; de tudták, hogy előbb-utóbb ők fog bizonyulni a bizonyos filozófia; 

nem csak az emberi filozófia; a bolygók, vizsgálatok, végtelen; ők soha nem lesz a határ; 

és soha nem kellett volna őket; Az Isteni Bárány Isten a szeretet és alázat, minden 

gondolkodó lény isteni megbízatása. minden rosszul úgynevezett állat, csak az isteni 

bárány, képviseli az egyedülálló ártatlanság; -A ' független bármely törvény a erő; az 

érzékenységet, szerzett neki egy isteni előny,-a szabad akarat, a mennyei Atya Jehova; 

alázat, az Isteni Bárány; és anélkül, hogy alázat, senki sem lép be a mennyországba; Írta: 

ez az, amit-a ' könnyebb bevitele a tevének a tű fokán, mint a szabálysértők az én isteni 

törvény, a mennyek királyságát; minden emberi lélek beszélt az isteni bárány, mielőtt a 

bizonyítékot az élet; minden emberi lelkek is elismerően írt róla a mennyországba; összes 

játszott a mennyei lakhelye; Van olyan gyermek, nem állati; ők minden fiai ugyanazon 

Atya; számít, milyen a fizikai formában, vagy a filozófia; a menny királysága mindegyike 

telepatikus; azért, mert elérte az örök dicsőség; a költség végtelen izzadás előtt; a 

végtelen bolygók; ahogy írva, hogy minden szellem, ez újjászületni, hogy elérjük a Isten; 

Ez azt jelenti, hogy minden lélek a zarándoklat által az anyagi világegyetem; elhalad 

végtelen bolygók; próbálja meg a végtelen filozófiák; és mindegyikük az isteni módon, 

figyelembe véve az isteni Isten Báránya; minden formáját, a solar isteni ártatlanság; mert 

minden rendelkeznek, ezt az elvet; Senki sem születik, a mennyországba; Mivel senki sem 

rendelkezik, a teljes örökkévalóságban; Ha nem az apja; kivétel nélkül mind istenien 

alárendelt, a szeretet, a mennyei Atya; és ez az isteni szeretet, az élet- és expanzív; halad 

az Atya, és a haladás a gyermekek; az örökkévalóságban ő isteni spirituális hierarchia. 

 



Igen kis fiú; Tudom, hogy nem hagyják el gondolkodni a brother ékszerek Ondania 

ékszerek; Tudom, hogy a világ megvetem mert meg merte, hogy eladja az ötszáz címer, 

az Isten Báránya; Ő emlékezetes lesz minden generáció, mint a modern Júdás; és neki van 

a világon, több millió ambiciózus; Ez csinál nem trepidan eladni a saját örökkévalóságra; 

Ezért azt fogja mondani, kisfiú, hogy ez a démon kereskedelmi ambíció, könnyek, vér fog 

sírni; Ő fogja kérni a ugyanaz az Isten Báránya, feltámadt új testben; Rá fog kérdezni, 

kérni millió vissza, hogy a gyermek; de akkor nem kap semmit; vagy a jogot, hogy 

használja az élet, az isteni bárány, ezüst; szimbóluma a tisztaság és a tisztaságát 

lelkiismeret. Néhány alkalommal adtunk neki, így ő retaliations; Ez az egyik a millió, hogy 

átok arany; átok saját szokásaikat; átok szülők; és ő ő alázatos szívűek; azok, akik 

tiszteletben tartja az isteni ige; valami olyasmit volt ez a lélek, egy másik világban; Élt, 

izgatott, a filozófia, hogy a tartós, amit tart a mulandó élet hús; Ez táplálja a filozófia, 

hogy nem biztosított, örökkévalóság, sem a belépést a mennyországba; így fog történni, a 

hívások, gazdag, a világ; átok apa és anya; a sírás és fogak csikorgatása; az oka igen 

egyszerű; az isteni igazság miközben nagyobb a jóléte az emberi szellem, súlyosabb az 

igazság; kell keresztül tanított az isteni szó, hogy mindannyian egyenlő Isten előtt; Ezért a 

kormány a föld már egyenlő Igen, így nem kerül sor, ez volt egy csoport, démonok, aki 

látta, hogy a szabály volt egy jó üzlet; a világ ismeri ezeket a démonokat, amelyek nem 

vette figyelembe az isteni parancsolatokat, a tőkések; Ezek az alkotók a jó tudomány; 

Ezek az átkozott vannak a világ, a gazdagok és a szegények; ezeket a démonokat a földi 

világ lesz isteni juzjado; ők a bűnösök, sírás és fogak csikorgatása, fogak, több millió és 

millió-ból az én-m szerény gyermekek; több, nem démon, törvénysértő az én isteni 

törvény, majd menekülni; teszi, hogy fizetni; szemet szemért, fogat fogért; Ez a törvény-a 

világ a hús; tökéletlen világ; mikroszkopikus világ; az egyetlen remény, még ezek az 

átkozott a bűnbánatra; Ezért ha bűnbánatra enloquecerían nem exsistiria, ezeket a 

démonokat; az isteni Atya, készítette: angyalok; és büszkeség, kisugárzó-ból szabad 

akarat a lelki, hogy azok a démonok; Elfelejtettem, aki elveszett a sötétségben; Írásbeli 

volt, hogy az isteni Atya Úr örök fény; és míg többet szenvedett a lény, a legnagyobb a 

mennyek királyságát; Ezért a kiválasztott is, választották ki maguknak; ő működik ők az 

első; volt írva, melyik könnyebb a tevének a tű fokán, mint a nemi erőszakot elkövető a 

mennyországba; között Ez birtokol sok jelentése van; kifejti, hogyan szigorú az isteni 

igazságosság; Ez azt mutatja, hogy az állat hívások, nagy a mennyországba; Ahogy a 

Teremtő, nem állati exsisted, az ő isteni abodes; csak a exsisted gyerekek; van a fizikai 



formában tekintettel; állati, fogalma egy isteni verseny, az élet, ezek a szellemek; Azt 

kérdezte, hogy hívják állat; és azt kérdezte, hogy megfeleljen az azonos filozófiát; mint a 

párlatok kérte, hogy emberi majmok; és azt kérdezte, hogy vizsgálni ezt a filozófiát; 

Írásbeli volt, hogy minden lélek vizsgálják az életben. nem csak az emberi, az úgynevezett; 

de, hogy minden emberi lény; Senki nem kevésbé az isteni Atya Úr; isteni 

igazságszolgáltatás olyan óriási, hogy annak fontosságát, hogy egy emberi lény, elvész a 

végtelen; még; emberi élet, keres egy tátongó közömbösen; ugyanolyan közömbösen, 

amelyek használják az emberi lény. még; emberi élet, az szinte ismeretlen a 

mennyországba; csak tudom, hogy azok polvitos, elveszett a térben; Sokan hívja a 

bolygók, élő élet hajt; és tudom, hogy egy adott pillanatban lesz nyoma sincs, hogy mi 

volt a világ; Ezt írta: elmúlik a föld; még az én isteni szavakat soha nem fog elmúlni; Ezért, 

az isteni szavait: fény, és a fény történt; Még továbbra is termelni világok és napok; olyan 

mennyiségben mint az elme képzelni; Isteni telepatikus rajz, tanította, hogy az isteni Isten 

Báránya, a szoláris eredetű; a saját élet filozófiája; van saját expanzív Trinity; mielőtt a 

Föld bolygó, merülnek fel, az élet, már, az isteni Isten Báránya, született újra, a többi 

bolygót illetően; az isteni uralma nem volna, sem lesz nincs korlátozás; Élő, Trinity 

megsokszorozza, és kibővíti a saját gondolkodás gyermekeiket, isteni öröklés; Mindegyik 

rendelkezik egy része a villamos energia a szervek; a villamos energia megfelel az 

evolúciós intézkedése, mikroszkopikus része a nagy kiterjedésű Szentháromság; te vagy a 

mikroszkopikus talp; de annyira mikroszkopikus, hogy még nem ragyog; Ez még mindig 

túlsúlyban, a testben; a a kísérő szenvedélyek; ahhoz, hogy ragyog, akkor kell születni; a 

lélek meg kell haladnia az egymást követő szerveket a testben; egy adott pillanatban, 

hogy ragyog a spirituális, érkező felülmúlja a Kézzelfoghatóság a hús; azaz miért ez volt 

írva: gyenge van a hús; Ez azt jelenti, hogy a tudás, lesz ragyogott, mint egy nap; Kérjük, 

hogy a testben, semmis; és ez azt jelenti, hogy minden tudás átalakul a fizikai test világos; 

Ez isteni folyamat teljesítette a napok, a világegyetem; voltak apró, mint egy lény a 

testben, hogy nagy, a mennyek királyságát; ők voltak a lények, a test, hatalmas világ, 

hogy már nem; a napok, mint egészre minősülnek az egyetemes isteni tudást; 

úgynevezett Szentháromság; úgy ahogy az isteni Moses shine dicsőség és felség; az arca 

kiáramlott Szolár folyadék; az arcán volt egy isteni nap; azzal a különbséggel, hogy a 

fényerő, hagyott egy isteni mágneses erő; hogy ő irányította a saját szem előtt; Ez az 

isteni erő, már az egyik legnagyobb csodája, hogy minden elme rendelkezett; a szellemi 

hatalom Moses nyitotta meg a vizekre; fejlett, vér folyó; Nekem van gyártott sok isteni 



jel, a végtelen hatalma a mennyei Atya Jehova; az ezüst hajók, van sok köze ezen isteni 

hatáskörök; Ők is fenséges missziók; a a saját jogszabályainak; Hogyan van nekik minden 

próféta hús; Senki sem próféta, válhat, ha nem rendelkezik a saját szellemi erőivel; 

közülük, az isteni, örökkévaló Atya, hivatkozik a takarmány-a világ; az isteni médium, 

amely használja, mindig ugyanaz; Nem szabad elfelejteni, hogy minden lélek elhagyja a 

földre, amikor átadja a celesztiális világba; Ott megy egy másik alkalommal; Ideje nem az 

anyag a föld; a celesztiális idő; a föld században megfelel egy világoskék második; Minden 

alkalommal, amikor ez történik a földön, ezért csak egy pillanatra, a mennyek királyságát; 

Ez a példa esetén érvényes, minden emberi lélek élt isteni megbízásának; Azt mondta: 

imádják az Úr, mindenekelőtt a dolgokat; az összes vagyon; által magáról; Ez azt jelenti, 

hogy az én isteni megbízás, minden földi fia szerint adhatja meg a mennyek királyságát; 

Mivel minden is használt a pénz; Ez a filozófia, és tanácsolta, hogy a világ; Óta sok 

évszázaddal ezelőtt: ne Edd meg az a tudás fája a jó anyag; mivel telt el; tápláló magad, 

milyen költségeket; Mi nem erőfeszítés, és érdem; keres fog keresni a kenyeret a veríték 

a homlokán; milyen mennyiségben, hogy egy életre a becsületes munka; az isteni Atya úr, 

azt mondta: felrobban a brother; nem mondta: meggazdagodni; nem mondta: teremt a 

gazdag és a szegény; mint bizonyára nem; Mit jelent az isteni Atya van: kormányozni, 

szerint a lelkiismerete; minden alázatos, az első; egy másik közlemény mondja: könnyebb 

a tevének a tű fokán; között hogy a gazdag a mennyországba; egy másik közlemény: 

vagyis vigyázni balra, az erkölcstelenség a jogot; a bal oldalon a népnek; a fiú az ember; 

fia, a munka; és a jobb oldalon, a korrupt; akik úgy vélik, hogy a pénz fogja vásárolni a 

feltámadás, a test; megtévesztett! a kitartás, valamit az emberi elme által feltalált kiváló 

szellemi, amikor ez emberi találmány, nem veszi figyelembe a Legfelsőbb megbízatás; Ez 

történt, más világokban; mértékben ezek a világok törölte a tér; éppen ezért isteni írta: 

sok kéri, hogy próbálja ki az emberi bölcselet; és néhány a kiválasztottak, aki belép a 

mennyországba; az isteni örökségnek vezet minden szellem, vált a fényes nap a 

bölcsesség; Senki nem kevésbé az isteni törvény; a mennyek országa, az a legnagyobb 

dicsőség, amely magát a mikroszkópikus lény; Ez jött ki; több, tisztának kell lennie; Nem 

kell hogy a démoni hatások; Hogyan a gazdagság; tanít, hogy Ön már eltulajdonításának, 

hogy tart csak egy kiméra, ezen a földön; egy érmét, úgy a lélek, amikor visszatér arra a 

helyre, ahol jött egy pillanatra; éppen ellenkezőleg; Meg kell adni, figyelembe az időt a 

földön; második-által-második alapját; Hiszen ő született, az élet, amíg hívták az égen; 

nagyság, soha nem képviseli a vagyon; összes vagyon, az időveszteség a szellem; minden 



átok Amikor elhagyták az élet; vagyon bezárja a les a kapuk az ég; Írásbeli volt: nem 

szolgálhat két Úrnak. vagyon szolgálják fel vagy szolgált az Úr; Igen a lény igénybe vette a 

vagyon; tudta, mire számíthat, ez a lény már megkapta a jutalma; nincs isteni mellett; 

Nem adhatja meg az isteni dicsőség; olyan nagy a föld, és zsugorodott a mennyországba; 

az isteni isteni Isten Báránya, filozófiája van a végtelen végtelen kerubok szövetségek; aki 

komponál, minden molekula, a test és a lélek; Isteni Isten Báránya, képviseli az 

egyedülálló filozófia, amely továbbra is azon a földön; Az egyetlen oka, hogy végtelen 

lelkek, bizonyítja az emberi élet; Ez a termék egy élet-modell, amely megfelelt az isteni 

parancsolatokat; anélkül, hogy megsértené, még egy mikroszkopikus része -A ' egy 

gyermek saját filozófia; a filozófia, a gyermek, az a legközelebbi dolog, hogy az angyali 

filozófia; Ezek több tiszta szívűek; ők nem foglalkoznak, és nem korrupt, a szokásaikat; ők 

az egyetlenek, amely a tudomány a jó, nem rothadt; minden más filozófiák, az emberi 

elme által létrehozott eltűnik; ők nem az új világban; mint mindig az ördög lépett a 

mennyországba; a espiritus-ninos, tudom, hogy a mennyek országa; a nagy spirituális 

útmutatók, tanítják; örökkévalóság vissza; soha nem látott tömeg bűvölve, kolosszális 

solar TV-képernyők; Lásd őket, univerzális televízió; Azt, hogy nincs kezdete; és nincs 

vége; Vannak világok, amelyek voltak, és nem lesz; Nézd meg furcsa világ; világ at háború; 

láttam más szóval minden ötletet, hogy mennyi lény született, a kiterjedt világegyetem 

gondolkodás; ötletek, hogy örök idővel váltak hatalmas világ; Ott a espiritus-ninos, tanúi 

a születés, a fejlesztés és a kín, a világ; az isteni folyamat, hogyan látják a mikroszkopikus 

ötlet megvalósul a bolygó; úgy néznek ki, csodálatos bolygó történetek; továbbított az 

gyakran a világ; Van, mint bármelyik inspiráló zseni; szem előtt tartva, egy homályos és 

isteni eszme mint látott-ban a mennyországba; onnan jönnek a jövő tanokat. a 

vámhatóság, amely átalakítja a bolygók; amelyek a próféták a különös világot; Ott, az 

elsőszülött fia, ihletett és tanulmány, isteni tervek; minden akar egy misszió a távoli 

bolygók; Galaktikus valamennyi kategóriája; a végtelen életformák; közülük a világ a hús; 

tartozik a mikroszkopikus földön; bolygó ismert, mint a por; Ott volt, ahol az isteni first 

Solar, Krisztus, hívott, hogy az örökkévaló Atya Isten, jön a földre, hogy tanítani egy új 

törvény a szeretet; tanítani a tanok isteni isteni Isten Báránya; Ez nem jött tanítani 

alkalmazását; mert az erő, ő már teljesült a megbízás; Ő volt már tesztelték a bolygón; 

Hogy már teljesítette a saját fejlődése az emberi lény; Krisztus hozta a világ, egy új út az 

élet; Az elátkozott királyok brutális időpontjában nem volt, azért jött a földre; Ezeket a 

démonokat Crooks, úgy nézett ki, fenyegető átkozott jogosultságaikat; éppen ezért 



kíváncsivá, és megölte az elsőszülött Solar; történt, mi is történik a földön; a modern 

gazdag, maguk is szellemek, az elv a föld; Ezeket a démonokat, a túlzott ambíció, 

megöltek; mint ez történik a saját országában; nem tudom, ezek az átkozott, ami ugyanaz 

a fold, isteni igazságszolgáltatás; sírás és fogak csikorgatása, várnak rátok; Ismerve az 

erkölcsi oktatást, a szerény van az első előtt a mennyei Atya Jehova; kell az első, hogy 

uralkodjanak a világon; amelyek az első a Királyság az ég. 
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