
ILAHI DOMBA ALLAH. FILSAFAT MEREKA ILAHI; DOMBA ILAHI 

PERAK; KERENDAHAN-HATI MEMBUAT DOMBA; BARU 

KEMENANGAN ILAHI ANAK DOMBA ALLAH, TENTANG KEKUATAN 

DAN MANUSIA BANGGA. 

Ya anak laki-laki; Kita akan teruskan dengan filosofi ilahi yang mengajarkan saya perintah-perintah 

ilahi; Jika seluruh umat manusia telah dibimbing oleh mereka, saya meyakinkan Anda anak kecil itu, 

bahwa kemanusiaan ini, akan ada kebutuhan untuk penghakiman ilahi; perintah-perintah ilahi, yang 

diberikan kepada dunia, jadi itu melalui mereka, melakukan semua Roh, tes mereka dalam 

kehidupan; Ada suatu instan, bahwa semua Roh, menyadari kehidupan di dunia daging; tapi mereka 

tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan membuktikan filsafat tertentu; Filsafat tidak hanya 

manusia; tes pada planet, tak terbatas; mereka tidak akan pernah memiliki batas; atau pernah 

mereka; Domba Allah Ilahi adalah mandat ilahi cinta dan kerendahan hati, untuk setiap makhluk. 

Semua buruk disebut hewan, hanya domba ilahi, mewakili unik tidak bersalah; Tidak berhubungan 

dengan setiap tindakan berlaku; kepekaan, telah memberinya preferensi ilahi, di kehendak bebas 

Bapa Surgawi Yehovah; kerendahan hati, adalah di domba ilahi; dan tanpa kerendahan hati, tidak ada 

yang masuk dalam Kerajaan Sorga; itu tertulis, bahwa lebih mudah untuk memasukkan unta melalui 

mata dari jarum dari pelanggar hukum ilahi saya, dalam Kerajaan Sorga; setiap roh manusia berbicara 

dengan anak domba ilahi, sebelum datang ke bukti hidup; Semua roh manusia, memuji dia di dalam 

Kerajaan Surga; Semua dimainkan di kediaman surgawi; Setiap anak, tidak ada hewan; mereka adalah 

keturunan Bapa sama; peduli apa bentuk fisik Anda, atau filsafat; di dalam kerajaan surga, semuanya 

telepati; karena semua telah mencapai kemuliaan kekal; biaya terbatas berkeringat di depan; di 

planet terbatas; seperti yang tertulis ini, yang setiap roh, telah dilahirkan kembali, untuk mencapai 

Kerajaan Allah; Ini berarti bahwa setiap roh memiliki ziarah oleh semesta; lewat planet terbatas; 

mencoba filsafat tak terbatas; dan semua dari mereka adalah salah satu cara ilahi, mengambil ilahi 

Domba Allah; Semua bentuk, memiliki surya kepolosan ilahi; karena semua memiliki prinsip yang 

sama; Tidak ada yang lahir di dalam Kerajaan Sorga; Karena tidak ada yang memiliki, keabadian total; 

Jika tidak Bapa; Semua tanpa kecuali, adalah bawahan ilahi, kasih Bapa Surgawi; dan ini cinta ilahi, 

hidup dan luas; maju Bapa, dan kemajuan anak-anak; dalam keabadian, nya hierarki rohani ilahi. 

 

Ya anak laki-laki; Aku tahu bahwa Anda tidak meninggalkan berpikir tentang saudara perhiasan 

perhiasan Ondania; Aku tahu bahwa dunia akan membenci itu; karena ia berani menjual dalam lima 

ratus lambang, domba Allah; Dia akan diingat oleh semua generasi, sebagai Yudas modern; juga nya, 

ada di dunia Anda, jutaan ambisius; itu yang mereka lakukan tidak trepidan untuk menjual ke 

keabadian sendiri; oleh karena itu saya akan memberitahu Anda anak kecil itu, Iblis ambisi komersial, 



air mata darah akan menangis; Dia akan menanyakan anak domba Allah yang sama, dibangkitkan 

didalam daging baru; Akan meminta seperti meminta juta, kembali untuk menjadi seorang anak; 

tetapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa; atau hak untuk menggunakan dalam hidup, domba 

ilahi perak; Lambang kebersihan dan kemurnian hati nurani masing; Beberapa waktu yang kita 

berikan kepadanya, sehingga ia retaliations; Ini adalah salah satu juta, yang mengutuk emas; 

mengutuk adat mereka sendiri; mengutuk orangtua mereka sendiri; dan dia nya untuk yang rendah 

hati; mereka yang telah menghormati kata ilahi; sesuatu seperti itu, menurut Roh ini, dunia lain; Dia 

tinggal bersemangat dalam filsafat yang abadi yang berlangsung kehidupan fana daging; Itu diberi 

makan dari sebuah filosofi yang tidak memberikan keabadian tidak masuk ke dalam Kerajaan Sorga; 

sehingga akan terjadi dengan panggilan, kaya dunia; Mereka mengutuki ayahnya dan ibunya; di 

tengah-tengah tangisan dan kertak gigi. Alasannya sangat sederhana; keadilan ilahi, sementara 

kesejahteraan lebih menikmati roh manusia, lebih parah adalah keadilan; diajarkan melalui Firman 

ilahi, bahwa semuanya sama dihadapan Tuhan; Oleh karena itu, pemerintah tanah, pasti sama untuk 

semua; Ya jadi tidak terjadi, itu adalah kelompok Iblis, yang melihat aturan itu adalah bisnis yang baik; 

dunia tahu setan-setan ini, yang tidak mengambil ke account saya perintah ilahi, oleh kapitalis; 

mereka adalah para pencipta ilmu pengetahuan yang baik; dengan ini terkutuk, ada di dunia, kaya 

dan miskin; oleh setan-setan ini, terestrial dunia akan ilahi juzjado; mereka adalah penyebab, dari 

tangisan dan kertak gigi, jutaan dan jutaan anak-anak saya rendah hati; lebih, tidak ada setan, 

pelanggar hukum ilahi saya, akan luput; yang membuatnya membayar; mata ganti mata, gigi ganti 

gigi; Itu adalah hukum dunia daging; sempurna dunia; mikroskopis dunia; satu-satunya harapan yang 

tersisa untuk terkutuk ini, adalah pertobatan; Oleh karena itu, jika pertobatan enloquecerían 

exsistiria tidak, setan-setan ini; Bapa ilahi, menciptakan malaikat; dan kebanggaan berasal dari 

FREEWILL rohani, membuat mereka setan; Saya lupa, yang hilang dalam kegelapan; ditulis adalah, 

bahwa Bapa ilahi Tuhan adalah cahaya abadi; dan sementara lebih menderita makhluk yang, terbesar 

dalam Kerajaan Sorga; Oleh karena itu, orang-orang, Terpilih dipilih sendiri; oleh karya-karyanya, 

mereka adalah yang pertama; ditulis, yang lebih mudah untuk antara unta melalui mata dari jarum 

dari pemerkosa di dalam Kerajaan Surga; Ini telah banyak makna; menjelaskan bagaimana ketat 

keadilan ilahi; Itu menunjukkan bahwa panggilan hewan besar di dalam Kerajaan Sorga; sebagai 

pencipta, bukan hewan exsisted di tempat-tempat kediaman Nya ilahi; hanya exsisted anak; telah 

memiliki bentuk fisik; konsep hewan, adalah ilahi perlombaan kehidupan, untuk roh-roh ini; Mereka 

diminta untuk disebut hewan; dan mereka diminta untuk bertemu filosofi yang sama; seperti Roh-roh 

tertentu, mereka diminta untuk menjadi manusia monyet; dan mereka diminta untuk diuji dalam 

filosofi ini; ditulis adalah, bahwa setiap roh diuji dalam kehidupan; tidak hanya, manusia dipanggil; 

Namun, untuk semua manusia; Tidak ada yang kurang Bapa ilahi Tuhan; keadilan ilahi begitu besar, 

bahwa pentingnya menjadi makhluk manusia, hilang dalam yang tak terbatas; bahkan lebih; 

kehidupan manusia, mencari dengan ketidakpedulian menguap; dengan ketidakpedulian yang sama, 

yang digunakan manusia. bahkan lebih; kehidupan manusia, hampir tidak diketahui di dalam Kerajaan 

Surga; hanya tahu, bahwa orang-orang polvitos, hilang dalam ruang; banyak menyebut planet, hidup 



kehidupan drive; dan tahu, bahwa suatu instan, akan ada tidak ada jejak, dari apa yang dunia; Ini 

menulis: akan melewati bumi; lebih kata-kata saya ilahi akan pernah berlalu; Oleh karena itu, kata-

kata ilahi dari: menjadi cahaya, dan terang dibuat; Namun ia terus menghasilkan dunia dan matahari; 

dalam sebuah kuantitas, sebagai pikiran dapat membayangkan; Ilahi telepati menggambar, 

mengajarkan bahwa Ilahi adalah anak domba Allah, surya asal; memiliki filosofi hidup sendiri; 

memiliki sendiri Trinitas yang luas; sebelum bahwa planet bumi, muncul hidup, sudah, anak domba 

Allah yang ilahi, dilahirkan kembali, di planet lain; pemerintahan ilahi Anda tidak memiliki, juga akan 

memiliki batas; Trinitas hidup, mengalikan dan memperluas pada anak-anak berpikir sendiri, warisan 

ilahi; Semua memiliki sebagian dari listrik di tubuh Anda; bahwa listrik, sesuai dalam ukuran yang 

evolusi, Bagian mikroskopis Trinitas luas; Anda adalah mikroskopis telapak; tapi begitu mikroskopis, 

itu masih tidak bersinar; Itu masih mendominasi di dalam kamu, sebagai manusia. dengan gairah 

yang menyertai; untuk dapat bersinar, Anda harus dilahirkan kembali; Roh, harus melewati berturut-

turut tubuh daging; tiba pada saat tertentu, untuk bersinar rohani, melebihi tangibility daging; Itulah 

mengapa itu dituliskan: lemah adalah daging; Itu berarti bahwa pengetahuan, menjadi bersinar 

seperti matahari; Silakan membuat daging, kosong; dan itu berarti, bahwa semua pengetahuan 

ditransformasikan ke dalam tubuh fisik yang cerah; proses ini ilahi digenapi semua Suns alam-

semesta; mereka adalah kecil, seperti makhluk daging, besar, di dalam Kerajaan Surga; mereka 

adalah makhluk daging, di dunia kolosal yang tidak lagi; Matahari secara keseluruhan, merupakan 

ilahi pengetahuan universal; disebut Tritunggal Kudus; Jadi, sebagai ilahi Moses bersinar dalam 

kemuliaan dan keagungan; wajahnya terpancar surya cairan; wajahnya adalah ilahi Sun; dengan 

perbedaan, kecemerlangan itu, dia meninggalkan magnetik kuasa Ilahi; bahwa ia adalah dikendalikan 

oleh pikiran sendiri; kekuatan ilahi ini, telah menjadi salah satu keajaiban terbesar, yang telah 

memiliki pikiran apapun; dengan kekuatan mental ini, Moses membuka air; dikembangkan, sungai 

darah; Saya telah membuat banyak tanda ilahi, kekuasaan tak terbatas Bapa Surgawi Yehovah; kapal 

perak, memiliki banyak hubungannya dengan kekuatan ilahi ini; Mereka juga memiliki misi luhur; 

dalam undang-undang mereka sendiri; Bagaimana telah mereka semua nabi daging; Tak seorang pun 

dapat menjadi nabi, jika Anda tidak memiliki kekuatan rohani mereka sendiri; dari mereka, Bapa yang 

kekal ilahi, bergantung pada untuk memberi makan dunia; Media ilahi yang menggunakan, adalah 

sama sepanjang waktu; Itu tidak boleh dilupakan, bahwa semua Roh ketika ia meninggalkan tanah, 

lolos ke dunia surgawi; Sana pergi lain waktu; Ianya tidak saat bumi; saatnya surgawi; pada abad ke 

bumi, sesuai dengan cahaya biru kedua; Oleh karena itu, setiap kali itu terjadi di bumi, adalah hanya 

sebentar di dalam Kerajaan Surga; Contoh ini sah, ketika setiap roh manusia, telah hidup sesuai 

amanat ilahi; Dia berkata: menyembah Tuhanmu, di atas semua hal; oleh pada semua kekayaan; oleh 

tentang diri Anda sendiri; Ini berarti bahwa menurut saya mandat ilahi, setiap anak yang terestrial, 

dapat masuk ke dalam Kerajaan Sorga; Karena semua telah menggunakan uang; Filosofi ini, dan 

disarankan untuk dunia; Sejak berabad-abad yang lalu: Jangan makan dari pohon pengetahuan baik 

bahan; karena dilewatkan; bergizi diri Anda dengan apa yang harganya; Apa Apakah usaha, dan 

mendapatkan prestasi; Anda akan mendapatkan roti oleh keringat dahi; Berapa jumlahnya sampai 



seumur hidup kerja yang jujur; Bapa ilahi Tuhan, berkata: meledak adikmu. tidak mengatakan: 

menjadi kaya; tidak mengatakan: menciptakan kaya dan miskin; pasti daripada tidak; Apa yang 

dimaksud dengan Bapa ilahi, adalah: mengatur Anda, sesuai dengan hati nurani Anda; Semua 

sederhana, menjadi yang pertama; pemberitahuan lain mengatakan: lebih mudah untuk antara unta 

melalui mata dari jarum; yang kaya di kerajaan surga; Pengumuman lain: itu mengurus di sebelah kiri, 

amoralitas dari kanan; sebelah kiri adalah orang-orang; adalah anak manusia; putra pekerjaan; dan 

kanan, yang korup; yang percaya bahwa uang akan membeli Kebangkitan daging; menipu! kegigihan 

dalam sesuatu yang diciptakan oleh pikiran manusia, adalah penemuan rohani ketika manusia ini luar 

biasa, tidak memperhitungkan amanat Agung; Itu terjadi di dunia lain; untuk gelar, dunia ini telah 

dihapus dari ruang; Itulah sebabnya ditulis ilahi: banyak panggilan untuk mencoba filsafat manusia; 

dan beberapa umat pilihan, yang akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga; warisan ilahi mengarah ke 

setiap roh, untuk menjadi matahari cerah kebijaksanaan Anda; Tidak ada yang kurang dalam undang-

undang ilahi ini; Kerajaan Sorga adalah kemuliaan tertinggi, yang dapat berpura-pura makhluk 

mikroskopis; Keluar; lebih untuk itu, harus bersih; Anda tidak harus membawa pengaruh-pengaruh 

jahat; Bagaimana adalah kekayaan; yang mengajarkan Anda telah mengambil alih, sesuatu yang 

berlangsung hanya chimera di tanah itu. sepeser pun, membawa Roh, ketika ia kembali ke tempat, 

dimana datang sejenak; Sebaliknya; Anda harus memberi pertanggungan jawab tentang waktu yang 

dihabiskan di bumi; dasar detik demi detik; Sejak ia dilahirkan untuk hidup, sampai ia dipanggil di 

langit. kebesaran, tidak pernah mewakili kekayaan; Semua kekayaan, adalah kehilangan waktu untuk 

Roh; Semua kutukan itu; Ketika Anda telah meninggalkan kehidupan; sebagai kekayaan, menutup les 

gerbang surga; ditulis adalah: tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. kekayaan disajikan atau 

melayani Tuhan; Ya makhluk availed diri dari kekayaan; mengetahui apa yang diharapkan, makhluk ini 

telah menerima upahnya; tidak memiliki penambahan ilahi; Anda tidak dapat memasukkan 

kemuliaan ilahi; itu begitu besar di bumi, dan menyusut dalam Kerajaan Sorga; Filsafat Ilahi Ilahi 

Domba Allah, adalah dalam aliansi tak berujung kerub yang tak terbatas; yang menyusun setiap 

molekul daging dan Roh; Ilahi Domba Allah, mewakili filosofi yang unik, yang akan tetap di tanah itu. 

Ini adalah satu-satunya penyebab, yang disebut Roh-roh yang tak terbatas, bukti kehidupan manusia; 

Itu adalah produk dari model kehidupan, yang telah memenuhi perintah-perintah ilahi; tanpa 

melanggar, bahkan bagian mikroskopis Itu adalah filsafat anak; filosofi seorang anak, adalah hal yang 

paling dekat filosofi malaikat; Apakah mereka lebih suci hatinya; mereka tidak terlibat, atau korup, 

dalam adat-adat mereka; mereka adalah satu-satunya, di mana ilmu baik, tidak membusuk; Semua 

filsafat, dibuat oleh pikiran manusia, hilang; mereka tidak berada di dunia baru; seperti biasa, Iblis 

telah masuk ke dalam Kerajaan Sorga; espiritus-ninos, tahu bahwa dalam Kerajaan Sorga; Panduan 

rohani besar, diajarkan; dari kekekalan kembali; banyak yang belum pernah terjadi sebelumnya, di 

kagum, kolosal matahari layar TV; Lihat di televisi mereka, universal; Itu tidak memiliki awal; dan 

akhir; Ada dunia yang telah ada dan akan ada; terlihat aneh dunia; alam di perang; dengan kata lain, 

melihat semua ide-ide dari berapa banyak makhluk lahir, di alam semesta luas pemikiran; ide-ide, 

bahwa dalam waktu yang kekal, mereka telah menjadi kolosal dunia; Di sana, espiritus-ninos, 



menyaksikan kelahiran, pengembangan dan penderitaan dunia; mereka melihat proses ilahi, 

bagaimana ide mikroskopis, dapat diwujudkan dalam sebuah planet; mereka terlihat luar biasa cerita 

planet; Hal ini sering ditularkan dunia dunia; Ada di pusat kota, lebih daripada jenius inspirasional; 

menjaga dalam pikiran, ide yang samar-samar dan ilahi seperti yang terlihat di dalam Kerajaan Sorga; 

dari sana datang doktrin masa depan; Pabean yang berubah menjadi planet; yang para nabi 

membawa ke dunia tertentu; Sana, putra sulung, terinspirasi dan studi, rencana ilahi; Semua 

menginginkan misi di planet-planet yang jauh; Semua Kategori Galactic; tak terbatas bentuk 

kehidupan; di antaranya adalah dunia daging; yang milik mikroskopis planet bumi; planet-planet yang 

dikenal sebagai bubuk; Ada mana Solar pertama ilahi, Kristus, yang disebut kepada Allah Bapa kekal, 

datang ke dunia untuk mengajarkan hukum baru cinta; untuk mengajar doktrin-doktrin Ilahi Ilahi 

Domba Allah; Tidak datang untuk mengajarkan penggunaan kekuatan; karena kekuatan, ia sudah 

memenuhi mandat; Dia telahpun diuji di planet ini; Itu sudah telah memenuhi sendiri evolusi dalam 

makhluk manusia; Kristus telah membawa kepada dunia, sebuah cara baru untuk hidup; Itu bukan 

raja-raja terkutuk waktu Brutal, ia datang ke bumi; Setan-setan ini, penjahat, tampak mengancam 

hak-hak mengutuk mereka; Itulah sebabnya mengapa mereka tertarik dan membunuh anak sulung 

Solar; terjadi, apa yang bahkan terjadi di bumi; orang kaya yang modern, sendiri adalah Roh, prinsip 

bumi; Setan-setan ini ambisi yang berlebihan, juga terbunuh; seperti yang terjadi di negara Anda 

sendiri; tidak tahu ini yang terkutuk, yang di lipatan sama, keadilan ilahi; tangisan dan kertak gigi, 

menunggu Anda; mengetahui untuk instruksi moral, yang rendah hati yang pertama sebelum Bapa 

sorgawi Yehovah; mereka harus menjadi yang pertama untuk memerintah dunia; yang adalah yang 

pertama di dalam kerajaan surga. 

Alfa dan Omega 

 

ALPHA AND OMEGA 

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