Göttlech Lamm vu Gott; Him göttlech Philosophie; De göttleche Lämmchen
SILVER; Wëllt MADE Lämmche; NEW beieneen göttlech Lamm vu Gott ON
Kraaft an Arroganz HUMANA.Jo klenge Jong; Mir weiderhin mat gëttlecher Philosophie meng Göttlech
Geboter geléiert; wann all Mënsch hinnen orientéiert haten, ech Dir mäi Jong
versécheren, datt Mënschheet kee Besoin fir eng helleg Veruerteelung hätt; déi
helleg Geboter waren zu der Welt kritt, sou datt duerch hinnen, all Sënn
maachen, hir Test am Liewen; do war eng bestemmten Direktnoriichten, datt all
Geescht, all d'Liewen op der Welt vu Fleesch weess; mä si riwwer, datt fréier
oder spéider eng gewësse Philosophie beweisen; net nëmme mënschlech
Philosophie; fir lafend Planéite si endlos; Si hunn ni limitéiert; an se ni hunn se
haten; D'Lamm vu Gott, ass Gott de göttleche Mandat vu Léift a virukommen, fir
all denken déiereräich; vun all representéiert just Onschold genannt Déieren
schlecht, just d'helleg Lämmchen,; well et ass un all Akt vu Gewalt stinn; seng
Sensibilitéit, huet him eng gëttlech Preferenze vun de fräie Wëllen vun der
gëttlecher Papp Jehovas verdéngt; virukommen, ass an der gëttlecher
Lämmchen; an ouni virukommen, enters keen d'Kinnekräich vun den Himmel;
geschriwwen ass, ass et méi liicht fir e Kaméil, duerch d'Aan vun engem Nol wéi
fir e violator vun mengem göttlech Gesetz an d'Kinnekräich vun den Himmel; all
Mënsch Geescht geschwat mat der gëttlecher Lämmchen, ier dem Test vum
Liewen nächste; all Mënsch Séilen, gelueft him an d'Räich vum Himmel; all an
der himmlescher Wunnsëtz huet; fir do, all Kand, keng Déieren; all Kanner vun
engem Papp; egal wéi hir kierperlech Form, oder Philosophie; am Kinnekräich
vun den Himmel, all sinn telepathic; Fir all hunn se éiwegt Herrlechkeet erreecht;
et kascht onendlech sweats virun; an onendlech Planéiten; wéi et geschriwwen
ass, datt all Geescht erëm gebuer ginn muss, d'Kinnekräich vu Gott ze
erreechen; dat heescht dass all Geescht, e Pilgeruert fir d'Material Universum
huet; Eiffeltuerm onendlech Planéiten; Test onendlech Philosopien; an all vun
hinnen, sinn eent vun de gëttlechen Formen, déi de göttleche Lamm vu Gott
hëllt; all Formen, leie der gëttlecher Sonn Onschold; Si all hunn de selwechten
Prinzip; keen ass super an d'Räich vum Himmel gebuer; well keen huet, déi total
Éiwegkeet; wann net de Papp; all ouni Ausnahm, sin divinely direkt, d'Léift vun
der gëttlecher Papp; an dës göttlech Léift, ass lieweg an vill; Papp Fortschrëtt, a
Fortschrëtt Kanner; hält an Éiwegkeet, seng helleg Betrib espirituales.-

Jo klenge Jong; Ech weess stoppen net iwwer de Bijoutier Brudder Ondania
Bijouen denken; Ech weess jiddereen despise; well hien verwandelt fënnef
honnert crowns, d'Lamm vu Gott ze verkafen; Et gëtt fir all Generatiounen
erënnert ginn, wéi déi modern Judases; an him, do an Ärem Welt, Millioune vun
ambitiéise; trepidan net fir seng eege Éiwegkeet ze verkafen; Also wäert ech mäi
Jong soen, dat Doropshi vun kommerziell wollten, kräischen Treinen vun Blutt;
der selwechter Lamm vu Gott froen, an nei Fleesch geruff ginn; gefrot wéi wäert
Millioune gefrot, erëm e Kand ze ginn; mä Dir kritt näischt; oder d'Recht op
Liewen ze benotzen, déi helleg Lämmchen Silver; Symbol vun Propretéit an
Rengheet vum Gewësse vun all; Mir huet him genuch Zäit, ze änneren; Et ass
eent vun de Millioune déi Gold Fluch; wäerten hir eegen Douane Fluch; wäerten
hir eegen Elteren Fluch; an Neid der bescheiden vun Häerz; déi hunn respektvoll
vun der gëttlecher Wuert ginn; eppes wëll, huet dëse Geescht, an eng aner Welt;

Hien gelieft opgereegt an enger Philosophie, déi wéi laang eng entsteet Liewen
vun Fleesch gedauert; Hien huet eng Philosophie es, déi net weder Éiwegkeet
bidden huet nach d'Entrée an d'Kinnekräich vun den Himmel; sou ass et mat de
sougenannte räiche Welt ginn; Si Fluchen Papp a Mamm; Frieden kräischen a
mat den Zänn; de Grond ass ganz einfach; zu gëttlecher Gerechtegkeet,
iwwerdeems déi Wuel méi schwéieren mënschleche Geescht gewisen, wie ass
Gerechtegkeet; Et war vun der gëttlecher Wuert geléiert, datt all virun Gott
gläich sinn; also, d'Regierung vun der Äerd, muss fir all gläich sinn; Wann dat
net gemaach huet, fir eng Grupp vun Dämonen duerch geschéien déi gesinn dat
regéieren war e gutt Aarbecht geleescht; dës Dämonen huelen, net Rechnung
meng Göttlech Geboter, d'Welt vun Kapitalisten weess; si sinn d'Leit vun der
Erkenntnes vum Gudden; fir dës Dénger, ginn et Aarm a vun der Welt; duerch
dës Dämonen, ass d'secours extraordinaires Welt divinely scho; si
zouzeschreiwen, déi kräischen a mat den Zänn, Milliounen a Millioune vu
ménger Kanner; Desweideren, kee Doropshi, mäi helleg Gesetz violator, sichen;
déi mécht bezuelen; A fir ze kucken, Zännofdréck fir Zännofdréck; ass d'Gesetz
vun der Welten vun Fleesch; vun bruëcht welten; vun microscopic welten; déi
eenzeg Hoffnung op dës verflucht huet, ass widderhëlt; Also wann widderhëlt
exsistiría net, dës Dämonen goen rosen; déi helleg Papp, hunn Engelen; an de
Stolz vun de geeschtege gratis wäert un, dréit hinnen an Dämonen; Ech
vergiessen deen, an der Däischtert verluer; Et gouf geschriwwen, dass d'helleg
JHWH Papp éiwege Liicht ass; an déi méi hien eng déiereräich Babyoil, méi
grouss ass d'Kinnekräich vun den Himmel; dofir, sinn de häss selwer gewielt; fir
hir Wierker, si si déi éischt; et schrëftlech, ass et méi liicht fir e Kaméil, duerch
d'Aan vun engem Nol wéi fir e Jacobson am Himmelräich; Dat huet vill
Bedeitungen; Hien huet erkläert, wéi genau gëttlecher Gerechtegkeet ass; Si
nennt Déier weist datt an der Kinnekräich vun den Himmel super sinn; wéi fir de
Schëpfer, net göttlech Déieren an hir abodes exsisted; exsisted nëmmen
Kanner; hunn d'kierperlech Form si hunn; Déier Konzept ass eng helleg Test
vum Liewen fir dës Séilen; si gefrot fir genannt Déieren gin; a si gefrot der
Philosophie vun der selwechter ze wëssen; wéi bestëmmte Séilen, gefrot hien
mënschlech monitos ze ginn; a gefrot si vun dëser Philosophie getest ginn; Et
gouf geschriwwen, datt all Geescht am Liewen getest ass; net nëmme
mënschlech genannt; mä datt all liewege Wiesen; well keen ass manner virun
der gëttlecher Papp Jehovas; Gëttlech Gerechtegkeet ass sou Nol datt
d'Bedeitung vun engem Mënsch vu Wiesen, ass an der onendlech verluer;
Desweideren; mënschleche Liewen ass mat enger ganzer Gläichgëltegkeet
erauskoum; mat der selwechter Gläichgëltegkeet, ass si zu de Mënschen
Gewunnecht; Desweideren; mënschleche Liewen, ass an d'Kinnekräich vu
Himmel praktesch onbekannt; mir wëssen just dass an deenen polvitos, am Plaz
verluer; vill Opruff Planéiten, exsiste liewege Liewen; a si wëssen, datt Moment
op all entscheet, et wäert keng Spuer vun deem wat war eng Welt; Dës gouf
geschriwwen: wäert d'Äerd; méi mäi helleg Wierder duerf net laanscht; also
d'helleg Wierder: Loosst et Luucht ginn, a liicht gemaach huet; ass nach Welten

an Sonnen produzéiert; an esou eng Zomm wéi de Kapp virstellen kann; déi
helleg telepathic Zeechnen, léiert datt de göttleche Lamm vu Gott, vum
Sonnesystem Hierkonft ass; Et huet seng eege liewege Philosophie; Et huet
seng eege vill Hellege Dräifaltegkeetskierch; virun de Planéit Äerd, allerdéngs zu
Liewen, an der gëttlecher Lamm vu Gott, war erëm op anere Planéiten gebuer;
Seng helleg Herrschaft huet kee wäert, net limitéiert; Wunnen der Glécklech
Dräifaltegkeetskierch, Elteren an hir eegen denken Jongen, göttlech Ierfschaft
ausbauen; all hunn en Deel vum Stroum an Ärem Kierper; datt Stroum
entsprécht zu sengem verännert Mooss, engem microscopic Deel vun der vill
Hellege Dräifaltegkeetskierch; passend microscopic Fousssuel; mee sou
microscopic, nach net Dir iwwerzeegen; nach predominates an Dir, d'Fleesch;
mat senge Begleetpersoun Saach; zu Glanz, muss du erëm gebuer ginn; De
Geescht huet duerch successive Kierper vun Fleesch ze goen; bei engem
bestemmten Moment Zivilcourage datt de geeschtege Hellegkeet, déi tangibility
vum Fleesch méi; Dofir, et geschriwwen huet: d'Fleesch ass schwaach; Et
heescht, datt Wëssen, gëtt hell wéi d'Sonn; Mëtt spazéieren an de Fleesch, gin
wahrscheinlech; an et heescht, dass all Wëssen an Bright kierperlech Kierper
transforméiert ginn ass; Dës helleg Prozess hunn all d'Kanner vun den
Universum kennegeléiert; chiquititos waren, wéi et engem déiereräich vun
Fleesch ass, an d'Räich vum Himmel super gin; Si waren Monstere vum Fleesch,
héije Welten, datt kee méi sinn; de Proctor als e Ganzt, dat wor den universal
göttlech Wëssen; Hellege Dräifaltegkeetskierch genannt; esou, wéi d'helleg
Moses Hie zu Herrlechkeet an hee; Gesiicht ausgestraalt Sonnesystem
Flesseggassystem; Gesiicht war eng gëttlech Sonn; mam Ënnerscheed, huet dat
Liichtebengel, eng helleg Magnéitfeld Muecht; déi et duerch seng eegen
Gedanken kontrolléiert haten; Dës gëttlech Kraaft, huet ee vun de gréisste
wonnert ginn, déi e Sënn haat huet; mat dësem mental Muecht, opgemaach
Moses vum Waasser; Hie war de Floss an Blutt; Ech hu vill göttlech Schëlder,
onendlech Kraaft, göttlech Papp Jehovas gemaach; d'Sëlwer kritt, hun vill mat
dës göttlech Kräft ze maachen; si hunn och subliméiere Missiounen; an hiren
eegene Gesetzer; well hien huet all Prophéit vum Fleesch; keen kann e Prophéit
ginn, wann hie seng eege Spiritualitéit Muechten huet; vun hinnen, notzt et d
'helleg éiwege Papp, d'Welt ze kommen; déi helleg heescht, datt et an all Alter
selwecht ass; Dir sollt net vergiessen, dass all Geescht wann et Blieder der
Äerd, d'Himmelsmechanik Welt Passë; et geet nach weider Zäit; Et ass net
d'Material Zäit vun der Äerd; ass den Himmelskierper Zäit; an déi eng
iwwernatierlech Joerhonnert, an enger zweeter Himmelskierper entspriechend;
Duerfir, all Kéier, datt op der Äerd elapses, ass just ee Moment an dem
Himmelräich; Dëst Beispill ass gëlteg, wann all Mënsch Geescht, huet no der
gëttlecher Kommando gelieft; déi seet: Du solls däin Här, virun allem Saachen
Chouer; virun allem Räichtum; iwwer Iech, dat bedeit, datt laut menger göttlech
Mandat, kee earthly Jong, kann d'Räich vum Himmel eran; well all hunn d'Geld
benotzt; dës Philosophie, an hien huet d'Welt gewarnt; ville Joerhonnerte: hues
du iessen net vun de Bam vum Wësse vun gudd Material; well et ass

temporärer; nútrete wat et kascht; et kascht Ustrengung an Verdingscht
verdingt ass; Dir gëss Brout mat de Schweess vun Ärem Liewen zefridden; déi
zu engem Liewen vun éierlech Aarbechtsmaart gleichgestallt ass; JHWH
göttlech Papp soen rauszesichen Merite Äre Brudder; Hie sot: dir räich; huet net
gesot, fabrizéiert räich an aarm; Sécher net; wat soll d 'helleg Papp, ass
gobiérnate, laut Är Gewësse; all bescheiden, ginn déi éischt; Wéinst Avis seet
ass méi einfach op d'Aan vun engem Nol tëscht engem Kaméil; e räiche Mann
an d'Räich vum Himmel; Wéinst Warnung: këmmeren, datt déi lénks, riets
immoralities; lénks ass de Leit; Hien ass de Jong vum Mann; Kand
Aarbechtsmaart; a richteg, si beschiedegt; déi mengen, dass mat de Suen, wäert
d'Sënde vun der Fleesch kafen; Dreamers! Persistenz zu eppes vun de
mënschleche Geescht erfannen, ass spirituellen Stolz wann déi mënschlech
Erfinder, am ieweschte Kommando net Rechnung heescht huelen; Et huet an
aner Welten geschitt; fir esou eng Mooss, datt dëse Welten vum Weltraum
geläscht gewiescht; Et ass firwat et divinely vill telefonéieren schrëftlech
Mënsch Philosophie ze probéieren; puer sinn ausgewielt, déi d'Räich vum
Himmel gitt wäert; göttlech Ierfschaft féiert all Geescht, e liicht Sonn vun der
Wäisheet ze ginn; Persoun manner an dëser gëttlecher Gesetz; d'Kinnekräich
vun den Himmel, ass d'Kréinung Éier, Iech zu enger microscopic déiereräich
ustriewen kann; et huet; méi un him fir zréck, Dir propper zréck muss; soll net
demonic Afloss bréngen; wéi ass de Räichtum; dee léiert huet méi ze huelen,
eppes wat en chimera op der Äerd dauert nëmmen; eng Eent, hëlt de Geescht,
wann hien un der Plaz ze preparéieren, déi hien momentarily lénks; op de
Géigendeel; Du muss en Kont vun der Zäit op der Äerd ass, ginn; zweet pro
zweet; vu Gebuert un Liewen, bis hien am Himmel genannt gouf; gewuess, et
stellt ni Räichtum; all Räichtum ass, Offall vun Zäit fir de Geescht; all de Fluch;
wann se hunn Liewe lénks; als Räichtum, mécht d'Dieren vun den Himmel; Et
gouf geschriwwen: Dir net zwee Kapitänen déngen kann; oder drun ze schafen,
oder fiert den Här; Wann der déiereräich de Räichtum benotzt; wësse wat hir
Belounung ze erwaarden, dobäi dass déiereräich schonn; Doriwwer net
göttlech; Dir kënnt d'helleg Herrlechkeet net eran; hien hues op der Äerd, a
Handelsblatt am Himmelräich; göttlech Philosophie vun der gëttlecher Lamm vu
Gott, ass an der onendlech infinities Allianzen Kanner; datt all Protein ass vu
Fleesch a Geescht zesummesetzt; Déi helleg Lamm vu Gott, ass deen eenzege
Philosophie, déi op der Äerd bleiwe wäert; ass déi eenzeg Ursaach, firwat
onendlech Séilen, si fir de Beweis vu mënschleche Liewen gefrot; Et ass de
Produit vun engem Modell Liewen datt d'gëttlech Geboter erfëllt huet; ouni ze
man oder engem microscopic Deel dovun; Et ass der Philosophie vun engem
Kand; der Philosophie vun engem Kand, dat zu den angelic Philosophie
noosten; Si si méi reng am Häerz; Si sinn net bestueden, keng korrupt an hir
Methoden; Si sinn déi eenzeg, déi d'Wëssen vun gutt, ass net ofgefault; all aner
Philosopien vun de mënschleche Geescht hunn, verschwannen; Si maachen gitt
net déi nei Welt; wéi jee, huet den Däiwel dem Himmelräich koum; GeeschtKanner, weess, datt d'Räich vum Himmel; de groussen geeschtege Guiden, sinn

se geléiert; aus eternities ago; Cargogesellschaft Guest, an Awe kucken, den
héije Sonnesystem Televisioun Bildschirmer; Si gesinn an hinnen, universell
Televisioun; déi et huet keen Ufank; a keen Enn; do hunn Welten ginn an hu
gesinn; komesch Welten sinn; Welten galaktesche Krich; kucken an anere
Wierder, all déi Iddien vun all déiereräich ass, an d'Denken Ausbau Universum
gebuer; Iddien, déi mat de Passage vun éiweg Zäit, hunn héije Welten ginn; do,
Séilen-Kanner, Zeien der Gebuert, Entwécklung a blo mä vun der Welt; kucken
all d'göttlech Prozess vun engem microscopic Iddi ass zu engem Planéit
duergestallt; Planetareschen Wanterschlof wonnerbar Geschichten; dass oft
sinn aus Welt Welt iwwerdroen; et kënnt doduerch méi ewéi eng super Genie;
hält net vergiessen, eng flou an göttlech Iddi vun deem wat an der Kinnekräich
vun den Himmel gesinn ass; do stattfannen Doctrinë Zukunft; Douane datt
d'Planéiten transforméieren; déi droen de Prophéiten entscheet Welt; do, sinn
firstborn Kanner inspiréiert a studéieren, gëttlech Pläng; jiddereen wëll an ganz
Erfindungen Planéiten enger Missioun produzéieren; vun all galaktesche
Kategorien; onendlech Forme vu Liewen; ënnert hinne sinn der Welten vun
Fleesch; et gehéiert zu de microscopic Planéit Äerd; Planéiten wéi powders
bekannt; do war, wou d'göttlech Firstborn Solar, Christus d'éiwegt Papp
Jehovas gefrot, kommen ze Äerd engem neie Gesetz vu Léift ze léieren; déi
helleg Schwësterpartei vun der gëttlecher Lamm vu Gott geléiert; Hien huet
kommen net de Gebrauch vu Gewalt ze léieren; fir d'Kraaft, hat hie schonn de
Mandat vollzunn; Si haten och schonn op der Planéit getest; Hien hat zerwéiert
scho seng eegen Entwécklung vun der Mënschheet déiereräich; Christus huet
eng nei Manéier Liewensstandard zu der Welt; wien wëll net de Kinneke vun de
brutale Dénger Zäit huet hien zu der Äerd ukomm; dës Dämonen, al rascals,
gesinn hir Privilegien grénger Siicht ofzeschwächen; dat ass firwat schemed an
ëmbruecht, de Solar Firstborn; geschitt ass, wat op der Äerd ass nach; modern
räich sinn dat selwecht Geescht, de Prinzip vun der Äerd; dës Dämonen vun
wollten, dierf se och; wéi ass an Ärem eegene Land stattfënnt; Si weess net dës
Dénger, déi zu der selwechter fantastesch, ass gëttlech Gerechtegkeet;
kräischen a mat den Zänn, fir hinnen gewaart; fir moralesch Uweisunge wëssen,
sinn d'bescheiden d'éischt virun der gëttlecher Papp Jehovas; Si soll d'éischt
ginn d'Welt ze Regel; well si déi éischt an d'Kinnekräich vu HEAVENS.Alpha an Omega
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