КУДАЙДЫН КУДАЙДЫН КОЗУ; АНЫН КУДАЙДЫН философия; КҮМҮШТӨН
КУДАЙДЫН КОЗУ; МОМУН КОЗУСУ жасалган; Кудайдын Козусунун
КУДАЙДЫН ON күчүн мактангандан NEW САЛТАНАТТУУ HUMANA.Ооба кичине уулу; Кудайдын философия менин Кудайдын осуяттарын
үйрөтүп менен улантуу; бүт адамзат, аларды жетектеп келген болсо, анда
мен сага баламды коёюн, ал адамзат Кудайдын соттош үчүн зарылдыгы
жок болмок; Ошентип, алар аркылуу Кудайдын осуяттарын, дүйнөгө
берилген, ар бир рух, жашоо менен текшерүү керек; ар бир рух, эт дүйнөдө
баары өмүр билем, бир заматта жок; Бирок, алар эртеби-кечпи бир көз
карашын далилдөө экенин билген; бир гана адам философия эмес, сыноо
планеталар үчүн чексиз болуп саналат; Алар эч качан чектен бар; Алар эч
качан алар бар; Кудайдын курмандык Козусу, Кудай ар бир ой макулуктарга
сүйүү жана момундук менен Кудайдын мандаты болуп саналат; бардык
жаныбарлардын катуу, бир гана Кудайдын Козусу деп гана айыпсыз
атынан иш алып барат; Бирок күч-аракеттер үчүн эч кандай байланышы
жок, анткени, анын сезгичтиги, ага Кудайдын Атасы Жахаба эркин эркине
Кудайдын артыкчылык ээ; момундук, Кудайдын Козусу болуп саналат;
жана момундук жок болсо, эч ким билбейт: асмандагы Падышалыгы
кирген; деп жазылып турат, ал Асман Падышачылыгында менин Кудайдын
мыйзамын бузган караганда, ийненин көзүнөн төөнүн жардам болуп
саналат; жашоонун сыноо үчүн келгенге чейин эле ар бир адамдын руху,
Кудайдын Козусу менен айтып бере турган; адам баласынын бардык
рухтар, Асман Падышачылыгында анын бул таризин мактоого алат;
бардык асман турагында ойногон; жок, ар бир бала эмес, жаныбарлар;
баары бир Атанын балдары экенибизди; Алардын физикалык түрү
болбосун, же философия; Асман Падышачылыгында бардык потап болуп
саналат; бардыгы үчүн, алар, түбөлүк улуулукка жетти; ал чексиз тердөө
алдыңкы баасы; чексиз планеталар менен; Ыйык Жазууда жазылгандай, ар
бир рух кайра төрөлүшү керек экенин, Кудайдын Падышачылыгын
жетишүү; Бул ар бир рух, материалдык ааламга карата ажылык бар экенин
билдирет; чексиз планеталар аркылуу өтөт; чексиз көз сыноо; жана
алардын баары, Кудайдын Кудайдын Козусу алып Кудайдын түрлөрүнүн
бири болуп саналат; бардык көркөм сүрөттөрүн, Кудайдын күн айыпсыз ээ;
баары бирдей негизде ээ болууга; эч ким Асман Падышачылыгында улуу
төрөлгөн; эч ким жок, бардыгы түбөлүктүү бар, себеби; Атасы жок болсо;
бардык башка жок, Кудайдан баш ийгендер, Кудай Атанын сүйүүсү болуп
саналат; Бул Кудайдын сүйүү, жашоо жана зор жатат; Атасы прогресс жана
прогресс балдар; түбөлүк сактоо, анын Кудайдын иерархиялык
espirituales.-

Ооба кичине уулу; Мен зергер Ondania зергер тууганы жөнүндө ойлоп
сарсанаа болуп жаткан; Мен ар бир жек билем; Ал беш жүз таажы сатуу
берүүгө батынган жок, анткени, Кудайдын Козусу; Ал азыркы Judases
бардык муундар үчүн эсте калат; жана аны менен да, дүйнө жүзү боюнча
бар, дымактуу миллиондогон; өзүнүн түбөлүк сатуу үчүн эмес, trepidan;
Ошондуктан мен, уулум, соода атак бул жинди айтып кан жашын ыйлап
калат; Кудайдын ошол эле Козусу сурап, жаңы эт тирилиши керек;
Миллиондогон кайра бала болуу үчүн, суралат кантип сурады; бирок эч
нерсе алууга; же турмушта пайдалануу укугун берүү үчүн, Кудайдын
курмандык Козусу, күмүш; тазалык жана ар бир абийир тазалыгына
белгиси; Биз ага жетиштүү убакыт берип, кайрадан карап чыгуу; Бул алтынкаргап миллиондогон бири болуп саналат; өз каада-наалат болот; өз атаэнесине наалат болот; жана жүрөгү момун көрө албастык; Кудайдын сөзү
сый болгон адамдар; бир нерсе сыяктуу эле, бул ыйык руху, башка

дүйнөдө; Ал эт менен убактылуу жашоо канчага созулган ой, козголгон
жашаган; Ал да, түбөлүк да, Асман Падышачылыгына кирүүсүнө берген
эмес көз карашын, тамактанып турушат экен; Анан эмнеге бул бай дүйнө
менен болот; Алар ата-энесине тил тийгизген; тиштерин өкүрүп жана тиш
кычыратуу улам; себеби абдан жөнөкөй; Кудайдын адилеттүүлүк менен,
көпчүлүк жөлөкпулдарды катуу адам рухуна ээ болгон, ал эми
адилеттүүлүк; Мунун баары Кудайдын алдында бирдей экенин, Кудайдын
сөзү боюнча окуткан болчу; Ошондуктан, жер мамлекеттик, бардыгы үчүн
бирдей болушу керек; бул болгон жок болсо, улам бир жакшы иш болгон
бийлик экенин көрдү жиндердин тобу болгон; бул жин-перилер, мени
Кудайдын осуяттарын, дүйнө капиталисттердин менен билет эске алуу
менен эмес, Алар жакшы билим жаратуучулардын болуп саналат; Бул мен
үчүн, дүйнөнүн бай жана кедей бар; бул жин-перилер менен, жер бетиндеги
дүйнө Кудайдан соттолгондугу; Алар менин момун балдардын тиштери,
миллиондогон жана миллиондогон ыйлашат жана кычыратуу, күнөөлүү
болуп саналат; Мындан тышкары, эч кандай жин, мен Кудайдын мыйзам
бузуучу, качып; алардын эмгек акы алат; көз, тишке тиш көз; дененин
Ааламдардын мыйзам болуп саналат; жетик дүйнөсү; микроскопиялык
Рабби; каргышка бул үчүн жалгыз үмүт, өкүнүү болуп саналат; Демек, ар
бир адам өкүнүүгө exsistiría жок болсо, анда бул жин-перилер, акылдан;
Кудай Ата жараткан периштелер; жана рухий жактан эркин келип чыккан
текебердик, жин-перилер, аларды баш тартса; түн жоголгон мен, ким
унутуп; Ал Кудайдын Жахабанын Ата түбөлүк жарык болот деп жазылган
экен; Ал жыланды тарткан сайын, ошончолук Асман Падышачылыгы;
Ошондуктан, шайланган өздөрү шайланган болуп саналат; Анткени
алардын иштери, алар биринчи жолу болуп саналат; ал Асман
Падышачылыгында зөөкүр караганда, ийненин көзүнөн төөнүн турбайт,
жазылган; Бул көп мааниге ээ; Ал Кудайдын адилеттүүлүгү канчалык катуу
түшүндүрөт; Алар Асман Падышачылыгында улуу жаныбарлардын
шоуларды деп аталат; Жараткан үчүн, алардын орун Кудайдын
жаныбарларды exsisted жок; гана бала exsisted; алар физикалык түргө ээ;
мал түшүнүгү Бул рухтар үчүн өмүр Кудайдын сыноо болуп саналат; алар
жаныбарлардын деп сурады; Алар ошол эле көз карашын билүү үчүн
кайрылды; мисалы, кээ бир рухий жаратуу катары, ал адам monitos деп
сурады; Алар бул ой текшериш керек деп сурады; Ар бир рух өмүр
текшерилет деп жазылган; гана адам деп аталган жок; Бирок, бардык тирүү
жандыктарга деп; Себеби, эч ким Кудайдын Атабыз Жахабанын алдында
кем эмес; Кудайдын адилеттүүлүгү адам болуунун мааниси, чексиз жоголуп
ушунчалык зор болуп саналат; Ошондой эле; Адамдын жашоосу сонун
кайдыгерлик менен кабыл алынат; Ошол эле кайдыгерлик менен, ал
адамдар менен чаташтырбай калат; Ошондой эле; адам өмүр, ал Асман
Падышачылыгында дээрлик белгисиз болсо; биз гана космосто жоголуп
ошол polvitos, деп билүү; көп чакыруу планеталарды, жашоо exsiste; Алар
ар бир учурда, бир дүйнө кандай эч кандай изи да жок экенин билем +, Бул

жазылган: Earth кылат; Менин Кудайдын сөздөрү өтүүгө тийиш эмес;
Ошондуктан Кудайдын сөздөр: Жарык болсун, жана жарык болуп калды;
дагы дүйнөсүн жана күндөрдү өндүрүүчү болуп саналат; акыл элестете
алабыз сыяктуу өлчөмүндө; Кудайдын потап чийме, Кудайдын Кудайдын
Козусу, күн келип чыккан деп айтылат; Ал өзүнүн жашоо-карашка ээ; Ал
өзүнүн зор Ыйык Үч бар; Жер планетасында мурда, жашоонун пайда
болушу, Кудайдын Кудайдын Козусу, башка планеталар дагы бир жолу
туулган; Анын Кудайдын башкаруусу эрки жок, чеги жок, Азирети Trinity, өз
ой уулдары Кудайдын мурас боюнча кеңейтүү жана көп жашаган; Бүт денежылы электр энергиясынын бир бөлүгүн ээ болууга; электр анын
кылынган бир даражада, зор Ыйык Үч Бирдиктин микроскоп менен жарымжартылай туура келүүчү; микроскопиялык таманы деп айтышкандыгы
үчүн; бирок микроскопиялык, дагы Сиз жарык эмес, дагы эле басымдуулук
кылат, дене; анын кулу кумарлары менен; Жарык берүү үчүн, дагы бир
жолу туулган керек; рухий дене кийинки органдары аркылуу өтүү керек;
рухий жактан ачык түстүүлүгүн, эт козголо ашып бир учурда келген; Ошол
себептен, мындай деп жазылган: дене алсыз; Бул билим, күн сыяктуу
жарык болуп калат дегенди билдирет; эт кылып, жокко; жана бардык билим
Bright физикалык денеге айланып турат деген маанини билдирет;
Кудайдын бул жараян ааламдын бардык күндөрдү жолугушту ал Асман
Падышачылыгында улуу болот, денеге бир жандык болуп саналат,
ошондой эле, chiquititos болгон; Алар дененин жандыктар эле, мындан ары
да зор дүйнөсү; Санс жалпы, жалпы Кудайдын билим түзөт; Ыйык Үч
Бирдик деп аталат; Ошентип, Муса атак жана улуулугу жаркырап кудай;
Анын жүзү күн суюктугу тамып, Анын бети Кудайдын күн болду; айырма
менен, башкача айтканда, ысытуу, Кудайдын магниттик күч келип, ал
өзүнүн акыл-эс тарабынан контролго алынып келген; Кудайдын күчү,
акылы бар улуу кереметинин бири болуп калды; Бул акыл күчү менен,
Муса суу ачты; Ал канга дарыяны бурулуп; Мен чексиз күч-кубаттын, Кудай
Атабыз Жахаба, көптөгөн Кудайдын кереметтерди жасаган; күмүш
идиштерди, бул Кудайдын ыйгарым укуктары менен көп нерсе
кылышыбыз керек; Алар ошондой эле улуу миссияларын бар; өз
аймагында жергиликтүү мыйзамдар менен; Ал эт, ар бир пайгамбар бар
эле; Ал өзүнүн рухий күчтөрдү болмоюнча эч ким, бир пайгамбар болуп
калышы мүмкүн; Алардын ичинен, бул ааламдарды алдыга жылдыруу
үчүн, Кудайдын түбөлүк Атабыз колдонот; Кудайдын бардык курактагы
барабар экендигин билдирет; Эгер жер таштап, ар бир рух +, асман дүйнөнү
өтөт экенин унутпаш керек; дагы убакыт бар барат; Бул жерде материалдык
эмес, бир нече жолу болуп саналат; Асман убакыт болуп саналат; турган
жер бетиндеги кылымдын экинчи Таала тиешелүү; Ошондуктан, жер
бетинде elapses ар бир жолу, ал Асман Падышачылыгында гана учур; ар
бир адамдын руху, Кудайдын буйругу боюнча жашаган Бул мисал, жарактуу
болуп саналат; ал мындай дейт: Сен бардык жагынан жогору, Жаратканга
ибадат кылат; Бардык мал-жогору; Сен аркылуу; Бул менин Кудайдын

мандатка да, жердеги уулун ылайык, Асман Падышачылыгына кире албайт
дегенди билдирет; баары акча колдонгон; Бул философия, ал дүйнөнү
эскертилген; көптөгөн кылымдар мурун эле Сен жакшы материал
таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, анткени Себеби, бул
убактылуу болуп саналат; ал турат эмне nútrete; аракет жумшоо турат жана
татыктуулугуна, алынган болсо; Эгер чекесине теринен менен нан жейт; ал
чынчыл эмгеги бир өмүргө барабар болуп саналат; Жахабанын Кудай Ата
өз кызыкчылыгына пайдаланып, бир тууган деп келген эмес; Ал мындай
деди: бай алууга; Бай жана кедей жаратат деп эмес; Албетте, жок! турган,
Кудайдын Атасы жөнүндө gobiérnate болуп саналат, өз абийирине жараша;
бардык момун, биринчи болуп; башка кабарлоо төөнүн ортосунда ийненин
көзүнөн кыйнабаш дейт; Асман Падышачылыгында бир бай адам; Башка
эскертүү: сол кам көрүүгө, оң терс; сол эл болуп саналат; Ал адам баласы
эмес; бала эмгек; жана туура, бузулган адамдар; ким акча менен, дененин
тирилишине сатып алат деп эсептесе; Dreamers! тырышчаак адам акыл
менен ойлоп тапкан нерсе, башкача айтканда, адам ойлоп руханий
сыймыгы, улуу буйрук эске албайт; Башка дүйнөдө болду; Мындай
учурларда, бул дүйнө космостон жок кылынды деп; ал Кудайдын адам көз
карашын аракеттенүүсүнүн көп чалууларды жазылган эмне үчүн болуп
саналат; Асман Падышачылыгына кире турган тандалгандар аз болсо;
Кудайдын энчиси, ар бир рух алып, акылмандык менен жаркыраган күн
болуу; эч ким бул Кудайдын мыйзамы боюнча кем эмес; Асман
Падышачылыгы, таажысы болгон эмес, алар бир микроскопиялык
жандыктардын чыгып соруп алат; Ал чыгып кетти; ага кайрылып, сен таза
кайтарып берүүгө милдеттүү; Жин-перилердин таасирине алып тийиш
эмес; ошондой эле байлыгы болуп саналат; ким үйрөтөт үстүнөн алып бар,
бир гана жер бетинде кыял созулат нерсе; Ал убактылуу кетип бир
динарийден, рух, ал жерге кайтып келгенде алат; тескерисинче; Жер
бетинде канча убакыт жооп бере турган; экинчи секундасына; жашоого
төрөлгөндөн баштап, ал асманда деп аталчу чейин; улуулугун, ал малбилдирет эч качан; бардык мал-мүлкүн, рух үчүн убакыт бош эмес; бардык
каргышка; Алар жашоосун таштап, кийин; ошондой эле мал-, асман
эшиктерин жабылат; Мындай деп жазылган: силер эки кожоюнга бирдей
кызмат кыла албайт; же байлык үчүн кызмат кылган, башкача айтканда,
Жахабага кызмат кылган; жандык мал колдонулган болсо; Андан ары эмне
болорун, бул жаратуу өз сыйлыгын алышты; Мындан тышкары, Кудай жок;
Кудайдын улуулугун кире албайт; Ал жер бетинде улуу, жана ал Асман
Падышачылыгында кыскарган; Кудайдын Кудайдын Козунун Кудайдын
философия, чексиз Лаостун алышып, керуптардын болуп саналат; Ар бир
молекуланын дененин жана рухтун турат деп; Кудайдын Кудайдын Козусу,
жер бетинде кала берет эле философия болуп саналат; эмне үчүн чексиз
рухтар, эгерде алар адамдын өмүрү далилдөө сурады гана себеп болуп
саналат; Ал Кудайдын осуяттарын аткарды үлгү жашоосунун продуктусу
болуп саналат; бузган же аны бир микроскопиялык бөлүгү жок; Бул

баланын философия болуп саналат; баланын философия периштелердин
ой жакын болуп саналат; Алар жүрөгүндө алар таза эмес; Алар, алардын
жолдору менен да, жаман иш жүргүзгөн эмес; Алар жакшы билүү, чирип жок
жалгыз адамдар болуп саналат; адам акылына тарабынан түзүлгөн башка
табияттын, жок; Алар жаңы дүйнөгө кирүүгө тийиш эмес; катары да, шайтан
Асман Падышачылыгы киргенде; рух-бала, ал Асман Падышачылыгында
билишет; улуу рухий жол, алар окутулат; келген .Ыйса мурда; урмат, зор
күн телекөрсөтүү экран менен карап, көрбөгөн эл +, Алар көрүп, жалпы
сыналгы; ал эч кандай башталышы бар; жана аягы жок; сюйген бир болуп,
көргөн жок; кызыктай дүйнөсү болуп саналат; ааламдар галактикалык
согуш; башка сөздөр менен карап, ар бир тирүү жандын бардык ой
ааламдын өсүп ой, келет; пикирлер, башкача айтканда, түбөлүк убакыттын
өтүшү менен, зор дүйнөсү болуп калды; бар, рухтар-балдар, Ааламдардын
туулган, өнүктүрүүгө жана азап-запкыдан күбө; бир планетанын ишке
ашырылган бир микроскопиялык идеяны баары Кудайдын ишин көрүп;
Планетардык карап кереметтүү баяны; Ошол учурда дүйнөгө дүйнөдөн
өткөрүлүп берилет; кандайдыр бир сезимин туудурган гениалдуу караганда
көбүрөөк пайда болсо; эстен чыгарбай, ал Асман Падышачылыгында
кандайча көрүнүп турат бир бүдөмүк жана Кудайдын ой; окуулар келечекти
пайда болот; планеталарды өзгөртүп бажы; бул дүйнө берилген
пайгамбарларды жүргүзүүгө; бар, тун балдар рухунун жетеги менен
жазылган жана изилдөө болуп, Кудайдын чечимин; ар бир адам абдан
алыскы планеталар бир миссиясын каалайт; бардык галактикалык
категориялары; жашоо чексиз түрлөрүн; алардын арасында дененин
дүйнөсү болуп саналат; бул микроскопиялык жердин таандык; күкүмдөрү
сыяктуу белгилүү планеталар; Кудайдын Уулун Solar, Машайак түбөлүк
Атабыз Жахабага кайрылып, сүйүүнүн жаңы мыйзамды үйрөтүү үчүн жерге
келген жерде жок болчу; Кудайдын Кудайдын Козунун Кудайдын окууну
үйрөтүү; Ал күч колдонууга үйрөтүү үчүн келген эмес, күчүнө, ал буга чейин
мандат аткарылган; Ал буга чейин планетанын сыналган болчу; Ал буга
чейин адам жаратуу өз өнүгүү кызмат кылган; Машайак дүйнөнүн жашоо
үчүн жаңы жол менен алып келишти; Ал жерге келип, жаман алгыр убакыт
падышаларды жаккан жок; бул жин-перилер, эски куйту, каргыш өздөрүнүн
сыймыктуу коркунуч көрдү; ойлосо, эмне үчүн жана өлтүрүлүп, Solar тун
болуп саналат; дагы эле жер бетинде эмне, болгон; Ошол эле рухун
колдонуп, Жердин принцип заманбап бай; Атак-бул жин-перилер, алар да
өлтүрүү; өз өлкөсүндө болуп жаткан эле; Алар ошол эле кашаада,
Кудайдын адилеттүүлүгү экенин, бул кетсин, билбейт; аза күтүп, тиштерин
кычыратып; адеп-ахлактык жактан тарбия үчүн билип туруп, момун Кудай
Атабыз Жахабанын алдында биринчи жолу болуп саналат; Алар дүйнөнү
башкара турган болушу керек; анткени алар асманда Падышалык биринчи
болуп
Alpha жана Omega......

KUDAYDIN KUDAYDIN KOZU; ANIN KUDAYDIN filosofiya; KÜMÜŞTÖN
KUDAYDIN KOZU; MOMUN KOZUSU jasalgan; Kudaydın Kozusunun KUDAYDIN
ON küçün maktangandan NEW SALTANATTUU HUMANA.Ooba kiçine uulu; Kudaydın filosofiya menin Kudaydın osuyattarın üyrötüp
menen ulantuu; büt adamzat, alardı jetektep kelgen bolso, anda men saga
balamdı koyoyun, al adamzat Kudaydın sottoş üçün zarıldıgı jok bolmok;
Oşentip, alar arkıluu Kudaydın osuyattarın, düynögö berilgen, ar bir ruh, jaşoo
menen tekşerüü kerek; ar bir ruh, et düynödö baarı ömür bilem, bir zamatta jok;
Birok, alar ertebi-keçpi bir köz karaşın dalildöö ekenin bilgen; bir gana adam
filosofiya emes, sınoo planetalar üçün çeksiz bolup sanalat; Alar eç kaçan
çekten bar; Alar eç kaçan alar bar; Kudaydın kurmandık Kozusu, Kuday ar bir oy
makuluktarga süyüü jana momunduk menen Kudaydın mandatı bolup sanalat;
bardık janıbarlardın katuu, bir gana Kudaydın Kozusu dep gana ayıpsız atınan iş
alıp barat; Birok küç-araketter üçün eç kanday baylanışı jok, antkeni, anın
sezgiçtigi, aga Kudaydın Atası Jahaba erkin erkine Kudaydın artıkçılık ee;
momunduk, Kudaydın Kozusu bolup sanalat; jana momunduk jok bolso, eç kim
bilbeyt: asmandagı Padışalıgı kirgen; dep jazılıp turat, al Asman Padışaçılıgında
menin Kudaydın mıyzamın buzgan karaganda, iynenin közünön töönün jardam
bolup sanalat; jaşoonun sınoo üçün kelgenge çeyin ele ar bir adamdın ruhu,
Kudaydın Kozusu menen aytıp bere turgan; adam balasının bardık ruhtar,
Asman Padışaçılıgında anın bul tarizin maktoogo alat; bardık asman turagında
oynogon; jok, ar bir bala emes, janıbarlar; baarı bir Atanın baldarı ekenibizdi;
Alardın fizikalık türü bolbosun, je filosofiya; Asman Padışaçılıgında bardık potap
bolup sanalat; bardıgı üçün, alar, tübölük uluulukka jetti; al çeksiz terdöö aldıŋkı
baası; çeksiz planetalar menen; Iyık Jazuuda jazılganday, ar bir ruh kayra
törölüşü kerek ekenin, Kudaydın Padışaçılıgın jetişüü; Bul ar bir ruh, materialdık
aalamga karata ajılık bar ekenin bildiret; çeksiz planetalar arkıluu ötöt; çeksiz
köz sınoo; jana alardın baarı, Kudaydın Kudaydın Kozusu alıp Kudaydın
türlörünün biri bolup sanalat; bardık körköm süröttörün, Kudaydın kün ayıpsız
ee; baarı birdey negizde ee boluuga; eç kim Asman Padışaçılıgında uluu
törölgön; eç kim jok, bardıgı tübölüktüü bar, sebebi; Atası jok bolso; bardık
başka jok, Kudaydan baş iygender, Kuday Atanın süyüüsü bolup sanalat; Bul
Kudaydın süyüü, jaşoo jana zor jatat; Atası progress jana progress baldar;
tübölük saktoo, anın Kudaydın ierarhiyalık espirituales.-

Ooba kiçine uulu; Men zerger Ondania zerger tuuganı jönündö oylop sarsanaa
bolup jatkan; Men ar bir jek bilem; Al beş jüz taajı satuu berüügö batıngan jok,
antkeni, Kudaydın Kozusu; Al azırkı Judases bardık muundar üçün este kalat;
jana anı menen da, düynö jüzü boyunça bar, dımaktuu milliondogon; özünün
tübölük satuu üçün emes, trepidan; Oşonduktan men, uulum, sooda atak bul

jindi aytıp kan jaşın ıylap kalat; Kudaydın oşol ele Kozusu surap, jaŋı et tirilişi
kerek; Milliondogon kayra bala boluu üçün, suralat kantip suradı; birok eç nerse
aluuga; je turmuşta paydalanuu ukugun berüü üçün, Kudaydın kurmandık
Kozusu, kümüş; tazalık jana ar bir abiyir tazalıgına belgisi; Biz aga jetiştüü
ubakıt berip, kayradan karap çıguu; Bul altın-kargap milliondogon biri bolup
sanalat; öz kaada-naalat bolot; öz ata-enesine naalat bolot; jana jürögü momun
körö albastık; Kudaydın sözü sıy bolgon adamdar; bir nerse sıyaktuu ele, bul
ıyık ruhu, başka düynödö; Al et menen ubaktıluu jaşoo kançaga sozulgan oy,
kozgolgon jaşagan; Al da, tübölük da, Asman Padışaçılıgına kirüüsünö bergen
emes köz karaşın, tamaktanıp turuşat eken; Anan emnege bul bay düynö menen
bolot; Alar ata-enesine til tiygizgen; tişterin ökürüp jana tiş kıçıratuu ulam;
sebebi abdan jönököy; Kudaydın adilettüülük menen, köpçülük jölökpuldardı
katuu adam ruhuna ee bolgon, al emi adilettüülük; Munun baarı Kudaydın
aldında birdey ekenin, Kudaydın sözü boyunça okutkan bolçu; Oşonduktan, jer
mamlekettik, bardıgı üçün birdey boluşu kerek; bul bolgon jok bolso, ulam bir
jakşı iş bolgon biylik ekenin kördü jinderdin tobu bolgon; bul jin-periler, meni
Kudaydın osuyattarın, düynö kapitalistterdin menen bilet eske aluu menen
emes, Alar jakşı bilim jaratuuçulardın bolup sanalat; Bul men üçün, düynönün
bay jana kedey bar; bul jin-periler menen, jer betindegi düynö Kudaydan
sottolgondugu; Alar menin momun baldardın tişteri, milliondogon jana
milliondogon ıylaşat jana kıçıratuu, künöölüü bolup sanalat; Mından tışkarı, eç
kanday jin, men Kudaydın mıyzam buzuuçu, kaçıp; alardın emgek akı alat; köz,
tişke tiş köz; denenin Aalamdardın mıyzam bolup sanalat; jetik düynösü;
mikroskopiyalık Rabbi; kargışka bul üçün jalgız ümüt, ökünüü bolup sanalat;
Demek, ar bir adam ökünüügö exsistiría jok bolso, anda bul jin-periler, akıldan;
Kuday Ata jaratkan perişteler; jana ruhiy jaktan erkin kelip çıkkan tekeberdik, jinperiler, alardı baş tartsa; tün jogolgon men, kim unutup; Al Kudaydın Jahabanın
Ata tübölük jarık bolot dep jazılgan eken; Al jılandı tartkan sayın, oşonçoluk
Asman Padışaçılıgı; Oşonduktan, şaylangan özdörü şaylangan bolup sanalat;
Antkeni alardın işteri, alar birinçi jolu bolup sanalat; al Asman Padışaçılıgında
zöökür karaganda, iynenin közünön töönün turbayt, jazılgan; Bul köp maanige
ee; Al Kudaydın adilettüülügü kançalık katuu tüşündüröt; Alar Asman
Padışaçılıgında uluu janıbarlardın şoulardı dep atalat; Jaratkan üçün, alardın
orun Kudaydın janıbarlardı exsisted jok; gana bala exsisted; alar fizikalık türgö
ee; mal tüşünügü Bul ruhtar üçün ömür Kudaydın sınoo bolup sanalat; alar
janıbarlardın dep suradı; Alar oşol ele köz karaşın bilüü üçün kayrıldı; misalı,
kee bir ruhiy jaratuu katarı, al adam monitos dep suradı; Alar bul oy tekşeriş
kerek dep suradı; Ar bir ruh ömür tekşerilet dep jazılgan; gana adam dep atalgan
jok; Birok, bardık tirüü jandıktarga dep; Sebebi, eç kim Kudaydın Atabız
Jahabanın aldında kem emes; Kudaydın adilettüülügü adam boluunun maanisi,
çeksiz jogolup uşunçalık zor bolup sanalat; Oşondoy ele; Adamdın jaşoosu
sonun kaydıgerlik menen kabıl alınat; Oşol ele kaydıgerlik menen, al adamdar
menen çataştırbay kalat; Oşondoy ele; adam ömür, al Asman Padışaçılıgında
deerlik belgisiz bolso; biz gana kosmosto jogolup oşol polvitos, dep bilüü; köp

çakıruu planetalardı, jaşoo exsiste; Alar ar bir uçurda, bir düynö kanday eç
kanday izi da jok ekenin bilem +, Bul jazılgan: Earth kılat; Menin Kudaydın
sözdörü ötüügö tiyiş emes; Oşonduktan Kudaydın sözdör: Jarık bolsun, jana
jarık bolup kaldı; dagı düynösün jana kündördü öndürüüçü bolup sanalat; akıl
elestete alabız sıyaktuu ölçömündö; Kudaydın potap çiyme, Kudaydın Kudaydın
Kozusu, kün kelip çıkkan dep aytılat; Al özünün jaşoo-karaşka ee; Al özünün zor
Iyık Üç bar; Jer planetasında murda, jaşoonun payda boluşu, Kudaydın
Kudaydın Kozusu, başka planetalar dagı bir jolu tuulgan; Anın Kudaydın
başkaruusu erki jok, çegi jok, Azireti Trinity, öz oy uuldarı Kudaydın muras
boyunça keŋeytüü jana köp jaşagan; Büt dene-jılı elektr energiyasının bir
bölügün ee boluuga; elektr anın kılıngan bir darajada, zor Iyık Üç Birdiktin
mikroskop menen jarım-jartılay tuura kelüüçü; mikroskopiyalık tamanı dep
aytışkandıgı üçün; birok mikroskopiyalık, dagı Siz jarık emes, dagı ele
basımduuluk kılat, dene; anın kulu kumarları menen; Jarık berüü üçün, dagı bir
jolu tuulgan kerek; ruhiy dene kiyinki organdarı arkıluu ötüü kerek; ruhiy jaktan
açık tüstüülügün, et kozgolo aşıp bir uçurda kelgen; Oşol sebepten, mınday dep
jazılgan: dene alsız; Bul bilim, kün sıyaktuu jarık bolup kalat degendi bildiret; et
kılıp, jokko; jana bardık bilim Bright fizikalık denege aylanıp turat degen maanini
bildiret; Kudaydın bul jarayan aalamdın bardık kündördü joluguştu al Asman
Padışaçılıgında uluu bolot, denege bir jandık bolup sanalat, oşondoy ele,
chiquititos bolgon; Alar denenin jandıktar ele, mından arı da zor düynösü; Sans
jalpı, jalpı Kudaydın bilim tüzöt; Iyık Üç Birdik dep atalat; Oşentip, Musa atak
jana uluulugu jarkırap kuday; Anın jüzü kün suyuktugu tamıp, Anın beti
Kudaydın kün boldu; ayırma menen, başkaça aytkanda, ısıtuu, Kudaydın
magnittik küç kelip, al özünün akıl-es tarabınan kontrolgo alınıp kelgen;
Kudaydın küçü, akılı bar uluu keremetinin biri bolup kaldı; Bul akıl küçü menen,
Musa suu açtı; Al kanga darıyanı burulup; Men çeksiz küç-kubattın, Kuday
Atabız Jahaba, köptögön Kudaydın keremetterdi jasagan; kümüş idişterdi, bul
Kudaydın ıygarım ukuktarı menen köp nerse kılışıbız kerek; Alar oşondoy ele
uluu missiyaların bar; öz aymagında jergiliktüü mıyzamdar menen; Al et, ar bir
paygambar bar ele; Al özünün ruhiy küçtördü bolmoyunça eç kim, bir
paygambar bolup kalışı mümkün; Alardın içinen, bul aalamdardı aldıga jıldıruu
üçün, Kudaydın tübölük Atabız koldonot; Kudaydın bardık kuraktagı barabar
ekendigin bildiret; Eger jer taştap, ar bir ruh +, asman düynönü ötöt ekenin
unutpaş kerek; dagı ubakıt bar barat; Bul jerde materialdık emes, bir neçe jolu
bolup sanalat; Asman ubakıt bolup sanalat; turgan jer betindegi kılımdın ekinçi
Taala tieşelüü; Oşonduktan, jer betinde elapses ar bir jolu, al Asman
Padışaçılıgında gana uçur; ar bir adamdın ruhu, Kudaydın buyrugu boyunça
jaşagan Bul misal, jaraktuu bolup sanalat; al mınday deyt: Sen bardık jagınan
jogoru, Jaratkanga ibadat kılat; Bardık mal-jogoru; Sen arkıluu; Bul menin
Kudaydın mandatka da, jerdegi uulun ılayık, Asman Padışaçılıgına kire albayt
degendi bildiret; baarı akça koldongon; Bul filosofiya, al düynönü eskertilgen;
köptögön kılımdar murun ele Sen jakşı material taanıtıp bildire turgan daraktın
jemişinen jebe, antkeni Sebebi, bul ubaktıluu bolup sanalat; al turat emne

nútrete; araket jumşoo turat jana tatıktuuluguna, alıngan bolso; Eger çekesine
terinen menen nan jeyt; al çınçıl emgegi bir ömürgö barabar bolup sanalat;
Jahabanın Kuday Ata öz kızıkçılıgına paydalanıp, bir tuugan dep kelgen emes; Al
mınday dedi: bay aluuga; Bay jana kedey jaratat dep emes; Albette, jok! turgan,
Kudaydın Atası jönündö gobiérnate bolup sanalat, öz abiyirine jaraşa; bardık
momun, birinçi bolup; başka kabarloo töönün ortosunda iynenin közünön
kıynabaş deyt; Asman Padışaçılıgında bir bay adam; Başka eskertüü: sol kam
körüügö, oŋ ters; sol el bolup sanalat; Al adam balası emes; bala emgek; jana
tuura, buzulgan adamdar; kim akça menen, denenin tirilişine satıp alat dep
eseptese; Dreamers! tırışçaak adam akıl menen oylop tapkan nerse, başkaça
aytkanda, adam oylop ruhaniy sıymıgı, uluu buyruk eske albayt; Başka düynödö
boldu; Mınday uçurlarda, bul düynö kosmoston jok kılındı dep; al Kudaydın
adam köz karaşın arakettenüüsünün köp çaluulardı jazılgan emne üçün bolup
sanalat; Asman Padışaçılıgına kire turgan tandalgandar az bolso; Kudaydın
ençisi, ar bir ruh alıp, akılmandık menen jarkıragan kün boluu; eç kim bul
Kudaydın mıyzamı boyunça kem emes; Asman Padışaçılıgı, taajısı bolgon emes,
alar bir mikroskopiyalık jandıktardın çıgıp sorup alat; Al çıgıp ketti; aga kayrılıp,
sen taza kaytarıp berüügö mildettüü; Jin-perilerdin taasirine alıp tiyiş emes;
oşondoy ele baylıgı bolup sanalat; kim üyrötöt üstünön alıp bar, bir gana jer
betinde kıyal sozulat nerse; Al ubaktıluu ketip bir dinariyden, ruh, al jerge kaytıp
kelgende alat; teskerisinçe; Jer betinde kança ubakıt joop bere turgan; ekinçi
sekundasına; jaşoogo törölgöndön baştap, al asmanda dep atalçu çeyin;
uluulugun, al mal-bildiret eç kaçan; bardık mal-mülkün, ruh üçün ubakıt boş
emes; bardık kargışka; Alar jaşoosun taştap, kiyin; oşondoy ele mal-, asman
eşikterin jabılat; Mınday dep jazılgan: siler eki kojoyunga birdey kızmat kıla
albayt; je baylık üçün kızmat kılgan, başkaça aytkanda, Jahabaga kızmat kılgan;
jandık mal koldonulgan bolso; Andan arı emne bolorun, bul jaratuu öz sıylıgın
alıştı; Mından tışkarı, Kuday jok; Kudaydın uluulugun kire albayt; Al jer betinde
uluu, jana al Asman Padışaçılıgında kıskargan; Kudaydın Kudaydın Kozunun
Kudaydın filosofiya, çeksiz Laostun alışıp, keruptardın bolup sanalat; Ar bir
molekulanın denenin jana ruhtun turat dep; Kudaydın Kudaydın Kozusu, jer
betinde kala beret ele filosofiya bolup sanalat; emne üçün çeksiz ruhtar, egerde
alar adamdın ömürü dalildöö suradı gana sebep bolup sanalat; Al Kudaydın
osuyattarın atkardı ülgü jaşoosunun produktusu bolup sanalat; buzgan je anı bir
mikroskopiyalık bölügü jok; Bul balanın filosofiya bolup sanalat; balanın
filosofiya periştelerdin oy jakın bolup sanalat; Alar jürögündö alar taza emes;
Alar, alardın joldoru menen da, jaman iş jürgüzgön emes; Alar jakşı bilüü, çirip
jok jalgız adamdar bolup sanalat; adam akılına tarabınan tüzülgön başka
tabiyattın, jok; Alar jaŋı düynögö kirüügö tiyiş emes; katarı da, şaytan Asman
Padışaçılıgı kirgende; ruh-bala, al Asman Padışaçılıgında bilişet; uluu ruhiy jol,
alar okutulat; kelgen .Iysa murda; urmat, zor kün telekörsötüü ekran menen
karap, körbögön el +, Alar körüp, jalpı sınalgı; al eç kanday baştalışı bar; jana
ayagı jok; syuygen bir bolup, körgön jok; kızıktay düynösü bolup sanalat;
aalamdar galaktikalık soguş; başka sözdör menen karap, ar bir tirüü jandın

bardık oy aalamdın ösüp oy, kelet; pikirler, başkaça aytkanda, tübölük ubakıttın
ötüşü menen, zor düynösü bolup kaldı; bar, ruhtar-baldar, Aalamdardın tuulgan,
önüktürüügö jana azap-zapkıdan kübö; bir planetanın işke aşırılgan bir
mikroskopiyalık ideyanı baarı Kudaydın işin körüp; Planetardık karap
keremettüü bayanı; Oşol uçurda düynögö düynödön ötkörülüp berilet;
kandaydır bir sezimin tuudurgan genialduu karaganda köbüröök payda bolso;
esten çıgarbay, al Asman Padışaçılıgında kandayça körünüp turat bir büdömük
jana Kudaydın oy; okuular keleçekti payda bolot; planetalardı özgörtüp bajı; bul
düynö berilgen paygambarlardı jürgüzüügö; bar, tun baldar ruhunun jetegi
menen jazılgan jana izildöö bolup, Kudaydın çeçimin; ar bir adam abdan alıskı
planetalar bir missiyasın kaalayt; bardık galaktikalık kategoriyaları; jaşoo çeksiz
türlörün; alardın arasında denenin düynösü bolup sanalat; bul mikroskopiyalık
jerdin taandık; kükümdörü sıyaktuu belgilüü planetalar; Kudaydın Uulun Solar,
Maşayak tübölük Atabız Jahabaga kayrılıp, süyüünün jaŋı mıyzamdı üyrötüü
üçün jerge kelgen jerde jok bolçu; Kudaydın Kudaydın Kozunun Kudaydın
okuunu üyrötüü; Al küç koldonuuga üyrötüü üçün kelgen emes, küçünö, al buga
çeyin mandat atkarılgan; Al buga çeyin planetanın sınalgan bolçu; Al buga çeyin
adam jaratuu öz önügüü kızmat kılgan; Maşayak düynönün jaşoo üçün jaŋı jol
menen alıp kelişti; Al jerge kelip, jaman algır ubakıt padışalardı jakkan jok; bul
jin-periler, eski kuytu, kargış özdörünün sıymıktuu korkunuç kördü; oyloso,
emne üçün jana öltürülüp, Solar tun bolup sanalat; dagı ele jer betinde emne,
bolgon; Oşol ele ruhun koldonup, Jerdin printsip zamanbap bay; Atak-bul jinperiler, alar da öltürüü; öz ölkösündö bolup jatkan ele; Alar oşol ele kaşaada,
Kudaydın adilettüülügü ekenin, bul ketsin, bilbeyt; aza kütüp, tişterin kıçıratıp;
adep-ahlaktık jaktan tarbiya üçün bilip turup, momun Kuday Atabız Jahabanın
aldında birinçi jolu bolup sanalat; Alar düynönü başkara turgan boluşu kerek;
antkeni alar asmanda Padışalık birinçi bolup
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