DIVINE LAMB OF GOD; HIS DIVINE HEIMSPEKI; THE
DIVINE LAMB OF SILFRI; AUÐMÝKT MADE LAMBAKJÖT;
NEW TRIUMPH UM GUÐLEGA GUÐS LAMB Á STYRK OG
STOLTI HUMANA.Já sonur; halda áfram með guðlegri heimspeki kenndi guðdómlegu boðorð mín, ef allt
mannkyn hefði leiddi þá, ég fullvissa þig son, að mannkynið hefði enga þörf fyrir guðlega
dóm; Guðdómlega Boðorðin voru gefin til heimsins, til þess að þeim, gera sérhverjum anda,
líf próf; Það var gefið augnablik, sérhver andi, vita allt líf í heimum holdinu; en þeir vissu að
fyrr eða síðar myndi sanna tiltekna heimspeki; ekki aðeins mannlegur heimspeki; vegna þess
að sönnunargögn plánetur eru endalausir; aldrei hafa takmörk; né alltaf hafa haft þá; The
Lamb Guðs, Guð er guðdómlegur boðorð kærleika og auðmýkt, fyrir hvern hugsandi veru; af
öllum þekktum dýrum illa, aðeins guðdómlega Lamb, táknar aðeins sakleysi; því það er
ótengt athöfn gildi; næmi hennar, hefur unnið honum guðlega forgang í frjálsum vilja hins
guðdómlega föður Drottins; auðmýkt er í guðdómlegu lambsins; og án auðmýkt, enginn fer í
himnaríki; er skrifað, það er auðveldara fyrir úlfalda gegnum nálarauga en fyrir brot gegn
guðlega lögmáli mínu, í himnaríki, vitund mannsins talaði við guðlega lambið, áður en kemur
til að prófa lífsins; öll mannleg andar, lofaði hann í himnaríki, allt lék í himneska jafnaði; fyrir
það, hvert barn, ekki dýr; allir eru börn einn föður; hvað líkamlegt form þeirra, eða heimspeki;
í himnaríki, allir hugsanaflutningi; Allir hafa náð eilíft dýrð; það kostar móti óendanlega svita; í
óendanlega plánetum; vegna þess að það er skrifað að sérhver andi, ber að fæðast aftur til
að ná í Guðs ríki; þetta þýðir að sérhver andi, hefur pílagrímsferð til efni alheimsins; fer í
gegnum óendanlega plánetum; endalaus próf heimspeki; og öllum þeim, er ein af guðlega
form, taka guðlega Guðs lamb; allar tegundir, býr guðlega sól sakleysi; þeir hafa allir sömu
reglu; enginn er fæddur frábært í himnaríki; vegna þess að enginn eigandi, samtals eilífðina;
ef ekki faðirinn; allt án undantekninga, eru guðdómlega undirmanna, kærleikur guðlega föður;
og þetta guðlegur kærleikur, er lifandi og þenjanlegur; Faðir framfarir og framfarir börnin;
halda í eilífðinni, guðlega stéttarkerfa hans espirituales.-

Já sonur; Ég veit ekki hætt að hugsa um jeweler skartgripi Ondania bróður; Ég veit að allir
fyrirlíta; vegna þess að hann þorði að selja fimm hundruð krónur, Guðs lamb; verður minnst
fyrir öllum kynslóðum, sem nútíma Júdas; eins og hann, það í heiminn þinn, milljónir
metnaðarfull; trepidan ekki selja eigin eilífð hans; Þannig að ég mun segja syni mínum, þetta
illan auglýsing metnaði, grátið tár af blóði; spyrja sömu Guðs lamb, rísa í nýja holdi; spurði
hvernig milljónir verður beðinn, aftur að vera barn; en fá ekkert; eða rétt til að nota í lífinu,
guðdómlega Lamb Silver; tákn um hreinleika og hreinleika samvisku alla; Nægur tími gaf
honum, að endurskoða; er einn af þeim milljónum sem bölva gull; mun bölva eigin siði þeirra;
Hann mun bölva foreldrum sínum; og öfund lítillátur í hjarta; sem þeir hafa verið virðingu
guðdómlegu orð; eitthvað, gerði þetta anda, í öðrum heimi; bjó spennt á heimspeki, sem stóð
hversu lengi óskýrum líf kjöti; var leidd í heimspeki, sem ekki veita né eilífð eða inngöngu í
himnaríki; svo það verður með svokallaðri ríkur heim; Þeir bölva föður og móður; amidst sýta

og gnístran tanna; ástæðan er mjög einföld; á guðlegri réttlæti, því meira velferð naut þyngri
mannsins er réttlæti; var kennt af hinum guðdómlega orð, sem allir eru jafnir fyrir Guði; Því
ríkisstjórnin jarðar, verður að vera jöfn fyrir alla; já þetta gerðist ekki var vegna hópi illra sem
sáu sem stjórnast var heilmikið; þessa djöfla, ekki að taka tillit minn guðdómlega boðorðin,
heimurinn þekkir af kapítalista; þeir eru höfundum skilningstrénu góðs; fyrir þessum fjandinn
það í ríku og fátæku heiminum; af þessum öndum, terrestrial heimurinn er guðlega dæmdur;
þeir eru að kenna, að sýta og gnístran tanna, milljónir og milljónir af auðmjúkur börnum
mínum; Þar að auki, ekki illi andinn, guðlega lög brjóta minn, flýja; sem fer um koma í kring;
auga fyrir auga, tönn fyrir tönn; er lögmál af heimum holdinu; ófullkominnar heima; smásjá
heimum; eina von vinstri þessum fordæmdur, er iðrun; Svo ef iðrun er ekki exsistiría, fara
þessa djöfla vitlaus; guðlegur faðir, skapaði hann engla; og stolt útstreymi frá andlegum og
frjálsum vilja, gerir illa; Ég gleymi hver, glataður í myrkrinu; var skrifað, sem hið guðdómlega
Jehóva faðir er eilíft ljós; og því meira sem hann orðið veru, stærri er um himnaríki; því
útvöldu eru sjálfir kosnir; fyrir verk sín, eru fyrstu; það var skrifað, það er auðveldara fyrir
úlfalda gegnum nálarauga en nauðgari í himnaríki; Þetta hefur marga merkingu; útskýrir
hvernig strangt er guðlegur réttlæti; sýnir að svokölluð dýr, eru frábær í himnaríki; sem fyrir
skaparanum, engin gæludýr exsisted guðlega abodes; exsisted aðeins börn; hafa efnislegt
þeir hafa; hugtak dýr er guðleg líf próf fyrir þessum anda; þeir beðnir um að vera gestur dýr;
og beðið um að vita heimspeki sama; svo sem ákveðnum anda, beðin um að vera mannapar;
og beðið um að vera prófaðir í þessari heimspeki; var skrifað að sérhver andi er prófað í
lífinu; ekki aðeins kallað manna; en að allar lifandi verur; vegna þess að enginn er minna fyrir
guðlega föður Drottins; Divine réttlæti er svo gríðarlega að mikilvægi þess að vera mannvera,
er glataður í eilífðinni; Ennfremur; lífið er abysmal útlit með afskiptaleysi; með sama
afskiptaleysi, sem er vanir menn; Ennfremur; líf, er nánast óþekkt í himnaríki; bara vita að í
þeim polvitos, glataður í rúm; margir plánetur kalla, Lítill dropi býr líf; og veit að á hverri
stundu verður ekki snefill af því var heimur; þetta var skrifað: Mun Earth; fleiri guðdómlega
orð mín munu aldrei undir lok; Því guðdómlega orð: Verði ljós og ljós varð; er enn að
framleiða heima og sólir; í slíkum upphæð sem huga getur ímyndað; guðdómlega
hugsanaflutningi teikna, kennt að guðlega Lamb Guðs, er sól uppruna; hefur eigin lifandi
heimspeki sína; hefur eigin þenjanlegur Holy Trinity þess; áður plánetunni Jörð, koma til
lífsins, og guðdómlega Guðs lamb, var fæddur aftur á öðrum plánetum; Guðdómlega
Kingship hans er og skal engin takmörk; Vinnuskilyrði blessaða þrenningu margfaldar og
stækkar á eigin hugsun sonum þeirra, guðlega arfleifð; allir hafa hluta af rafmagni í
líkamanum; að rafmagn svarar í þróun umfang hennar, smásjá hluta Holy Trinity þenjanlegur;
sóis smásjá sóla; en svo smásjá sem enn þú ekki skína; enn yfirgnæfi í þér, hold; með
tilheyrandi ástríðum þess; að skína, ber að fæðast aftur; andi, að fara í gegnum röð líkama af
holdi; koma á tilteknu augnablik, andlega skínandi betri en á áþreifan holdsins; Þess vegna,
sem var skrifað veikari hold; þýðir að þekking, verður skín eins og sólin; gera kjötið er ógiltur;
og þýðir að öll þekking er umbreytt í Bright líkamanum; þetta guðdómlega ferli hafa uppfyllt öll
sóla alheimsins; voru chiquititos, eins og það er skepna af holdi, að vera mikill í himnaríki;
Þeir voru verur af holdi, í colossal heima sem eru ekki lengur; Suns í heild, eru guðlega
alhliða þekkingu; heitir Holy Trinity; svo, sem guðlega Móse skein í dýrð; andlit hans
útgeislun sól vökva; andlit hans var guðdómlegt sól; nema að birtustigi, þannig guðleg
segulmagnaðir afl; sem var stjórnað af eigin huga hans; þetta guðdómlega vald, hefur verið

einn af stærstu undrum sem allir hugurinn hefur yfir; með þessari andlegu orku, Móse opnaði
vötn; sneri ána í blóði; Ég hef gert margar guðlega merki, óendanlega orku, guðlega Jehóva
föður; silfur skip, hafa mikið að gera við þessar goðmögn; þeir hafa einnig háleit verkefni; í
eigin lögum; sem hefur alla spámaður kjöti; enginn getur orðið spámaður, nema hann hafi
andlega hans völd; af þeim notar guðlega eilífa föður, til að fara heima; guðdómlegur þýðir að
það er jafn í öllum aldri; ætti ekki að gleyma að sérhver andi þegar afgangur Earth, fer
himneska heim; það fer annar tími; er ekki efni sinni Earth; er himneskur tími; öld þar sem
jörð samsvarar annað Blár; því í hvert sinn sem líður á jörðinni, er aðeins augnablik í
himnaríki; Þetta dæmi á við þegar öll mannleg andi hefur búið í samræmi við guðlega stjórn;
sem segir: Þú skalt tilbiðja Drottin þinn, umfram alla hluti; umfram allt fé; yfir þig; Þetta þýðir
að samkvæmt guðlegri umboði mínu, engin jarðnesk sonur er að slá inn í himnaríki; þar sem
allar hafa notað peningana; Þessi heimspeki, ég var varað heiminn; margar aldir síðan: Þú
skalt ekki eta af tré þekkingar góðum efnum; vegna þess að það er tímabundið; nútrete hvað
það kostar; það kostar fyrirhöfn og verðleika er unnið; þú færð brauð í sveita enni þínu; hvað
teljist lífi heiðarlegur vinnu; Jehóva guðdómlega faðir ekki segja springur bróður þinn; ekki
segja fá ríkur; ekki segja, skapar ríkra og fátækra; Vissulega ekki; sem þýddi guðlegur faðir
er: gobiérnate samkvæmt samvisku; allt auðmjúkur, vera fyrstur; önnur tilkynning segir er
auðveldara á nálarauga milli úlfalda; ríkur maður í himnaríki; annar viðvörun: að gæta þess
að vinstri af immoralities af hægri; vinstri er fólk; Hann er sonur mannsins; barnaþrælkun; og
rétt er skemmt; sem trúa að peningar, mun kaupa upprisu holdsins; Villigötum! þrávirkni í
eitthvað fundin upp af the mannlegur hugur, er andleg stolt þegar að mannleg uppfinning,
hunsar æðsta stjórn; Það hefur gerst í öðrum heimum; að svo miklu leyti sem þessar heimar
hafi verið eytt pláss; er hvers vegna það var guðdómlega skrifað mörg símtöl til að reyna
manna heimspeki; en fáir útvaldir, sem ganga inn í himnaríki, guðdómlega arfleifð leiðir
sérhverjum anda, til að verða ljómandi sól visku; enginn er minna í þessari guðdómlegu
lögum; himnaríki, er crowning dýrð, það geta sjúga smásjá veru; það kom út; meira að fara
aftur í það, skal skilað hreinu; ætti ekki að koma demonic áhrifum; sem er auð; kenna að þú
hefur til að eiga, eitthvað sem aðeins vara í Chimera á jörðinni; eyri, andinn tekur, þegar hann
snýr aftur til þess staðar, sem hann fór augnablik; þvert á móti; verður bakið reikninginn tími á
jörðinni; Annað á sekúndu; frá fæðingu til lífsins, þar til ég var kallaður á himnum; mikilleika,
aldrei táknar auð; öll auðæfi er sóun á tíma fyrir anda; allt bölvun; þegar þeir hafa misst líf sitt;
fyrir auðlegð, lokar dyrunum á himni; var skrifað: þú getur ekki þjónað tveimur herrum; þjónað
eða auð, eða eru að þjóna Drottni; dýrkað hið skapaða sig auð; vita hvað ég á að búast við,
að veran fékk þegar laun sín; Ber ekki guðlega; Þú getur komist inn í guðlega dýrð; hann
mikil á jörðinni og minnkaði í himnaríki; guðlega heimspeki guðlega Lamb Guðs, er
óendanlega óendanlega bandalög Kerúbum; að hver sameind er samsett af holdi og anda;
The guðlega Lamb Guðs, er eina heimspeki sem munu á jörðu; er eina orsök, hvers vegna
óendanlega andar, óskað sönnun mannlegs lífs; er afrakstur af fyrirmynd lífsins sem hefur
uppfyllt guðdómlega boðorðin; án brots eða smásjá hluta þess; Það er heimspeki barns;
heimspeki barns er eins nálægt því angelic heimspeki; þeir eru hrein í hjarta; eru ekki framið,
né spillt á vegum þeirra; eru þeir einu sem Bien vísindi hefur ekki Rotten; allar aðrar
hugmyndir, búin með mönnum huga, hverfa; ekki inn í nýjan heim; eins og alltaf, djöfull hefur
slegið himnaríki; anda-börn, veit að himnaríki; mikill andlegu leiðsögumenn, er kennd; frá
eons síðan; ótal mannfjöldi, horfa í lotningu, colossal sól skjár sjónvarp; sjá í þeim alhliða

sjónvarp; sem hefur ekkert upphaf; og engin hætta; Þar heima sem hafa verið og verða séð;
undarlegt heima eru; heima Stjörnuleikur stríð; sjá í öðrum orðum, allar hugmyndir um allar
lifandi skepnur er fæddur, að hugsa vaxandi alheimsins; hugmyndir, sem við yfirferð örófi
alda hafa orðið colossal heima; þarna, í anda-börn, verða vitni að fæðingu, þróun og kvöl af
heimum; sjá öll guðlega ferli hvernig smásjá hugmynd felst í jörðinni; Planetary líta dásamlegt
sögur; sem oft eru send frá heimi til heimsins; það kemur yfir einhverju hvetjandi snillingur;
halda í huga hans, óljósar hugmynd um guðlega séð í himnaríki; Þaðan framtíð kenningar
koma; sem umbreyta siði plánetur; leiddu spámennina gefið heiminum; það frumburði börn
eru innblástur og nám, guðdómlega áætlanir; allir vilja trúboð í mjög afskekktum plánetum; af
öllum Galactic flokkum; í óendanlega hátt lífsins; meðal þeirra eru heimar holdinu; það
tilheyrir smásjá Earth plánetu; duft þekktur sem plánetur; það var þar sem frumgetningurinn
Sól Guðs, Kristur spurði hinn eilífa föður Drottinn, koma til jarðarinnar til að kenna ný lög um
ást; kenna guðlega kenningar guðlega Lamb Guðs; kom ekki að kenna valdbeitingu; fyrir
gildi, hafði þegar uppfyllt umboð; hafði þegar verið prófaðar á jörðinni; Það hafði þjónað eigin
þróun þess, mannlega veru; Kristur kom í heim a nýjum lifnaðarháttum; þeir gerðu ekki eins
konunga Brutal fuck tíma, þegar hann kom til jarðar; þessa djöfla, gamla rascals, sá teflt
forréttindi þeirra fordæmdur; það er ástæða ráðabrugg og drap á Sól frumgetni; gerðist, hvað
enn gerist á jörðinni; nútíma ríkur, eru þau sömu anda, reglan jarðar; þessi illa um metnað,
drepa þeir líka; sem er að gerast í þínu heimalandi, veit ekki þessar fjandinn, að í sömu
pakka, er guðlegur réttlæti; harma og gnístran tanna, bíða; vita af siðferðilegum kennslu,
auðmjúkur eru fyrstu fyrir guðlega föður Drottins; ætti að vera fyrstur til að stjórna heiminum;
þar sem þeir eru fyrst í ríki HEAVENS.-
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