
Божествена Јагнето Божјо; Својата Божествена филозофија; Божествена 

LAMB од сребро; LAMB направени смирение; Нов триумф на Божествената 

Јагнето Божјо на силата и гордост HUMANA.- 

Да син; Ние продолжуваме со божествена филозофија подучуваше 

Божествените заповеди; ако сите луѓе им беше водени, јас ве уверувам 

синко, хуманост, не би требало божествена пресуда; Божествена заповеди 

беа дадени на светот, така што преку нив, да вложиме максимални дух, 

живот тест; затоа што во тој момент дека секој дух, знам целиот живот на 

светот на месо; но знаеле дека порано или подоцна се утврди одредена 

филозофија; не само човечка филозофија; за тестирање планети тие се 

бескрајни; Тие никогаш нема да има лимит; ниту имаат тие некогаш сте 

имале; Јагнето Божјо, Бог е божествената заповед на љубов и смирение, за 

секој размислува суштество; на сите познати животни лошо, само 

божествена Јагнето, е само невиност; поради тоа што не е поврзана со каков 

било чин на сила; неговата чувствителност, му заработил божествена 

предност во слободната волја на божествената Отец Јехова; смирението е 

во Божјото Јагне; без смирение, никој не ќе влезе во царството небесно; е 

напишано, тоа е полесно за камила низ иглени уши, отколку за насилник од 

моите Божјиот закон, во Царството Небесно; секој човечкиот дух зборуваше 

со божествена Јагнето, пред да дојдат на тест на животот; сите човечки 

духови, го пофали во царството небесно; сите играат во небесното 

живеалиште; за таму, секое дете не е природно; сите сме деца на еден Отец; 

без оглед на нејзината физичка форма, или филозофија; во Царството 

Небесно, секој е телепатско; Сите достигна вечна слава; кој чини бесконечна 

потење напред; во бесконечна планети; како што е напишано, дека секој дух 

мора повторно да се роди, за да стигнат до царството Божјо; тоа значи дека 

секој дух, има аџилак во материјалниот универзум; минува низ бесконечна 

планети; бескрајни филозофии тестирање; и сите од нив, се една од 



божествената форми, земајќи божественото Јагнето Божјо; сите форми, 

располага со божественото сонцето невиност; сите тие имаат ист принцип; 

никој не се раѓа во царството небесно; затоа што никој не го има вкупно 

вечноста; Ако не е Отецот; сите без исклучок, тие се божествено подредени 

на љубовта на Бога Отецот; и оваа божествена љубов, живее и експанзивна; 

Напредок татко, и напредокот на децата; имајќи го во вечноста, Неговата 

Божествена хиерархии espirituales.- 

 

 



Да син; Знам дека не престане да мисли на накит златар Ondania брат; Знам 

дека сите презираат; бидејќи тој се осмели да го продаде петстотини круни, 

Јагнето Божјо; Тоа ќе биде запаметен за сите генерации, како што модерно 

Јуда; како него, има во својот свет, милиони амбициозни; trepidan не ги 

продаваат на свој вечноста; Па јас ќе ви кажам син, овој демон на 

комерцијални алчност, плаче солзи на крв; поставиме истото Јагнето Божјо, 

тоа е воскреснат во нова твар; праша како милиони ќе биде побарано, да се 

вратиме да се биде дете; но ќе го добиете ништо; или правото на користење 

во животот, божествената Јагнето Сребрена; симбол на чистота и чистота на 

совеста на секој; Ние му даде доволно време да се да се преиспита; Тоа е 

една од милионите кои проколнуваат злато; ќе ги проколнам нивните 

обичаи; Тој го пцуеше својот родители; и завидува на смирените на срцето; 

оние кои биле почит на божественото Слово; нешто како, дали тој дух, во 

некој друг свет; Живееше возбудени за филозофија, која траеше колку долго 

ефемерна животот на месо; Тоа е преку глава на филозофијата дека не 

обезбеди ниту пак вечноста или влез во царството небесно, па тоа ќе биде 

со т.н. богатиот свет; Тие се колне татко и мајка; услови и ќе заплачат и 

крцкање со заби; Причината е многу едноставна; во божествената правда, 

додека повеќето благосостојба уживаа во потешка човечкиот дух правда; 

Тоа беше научил од страна на божествената збор, дека сите се еднакви пред 

Бога; Затоа, Владата на Земјата, мора да биде еднаков за сите; Ако тоа не се 

случи, тоа е затоа што група на демоните кои владеат виде дека тоа е добро 

за бизнисот; овие демони, не водејќи сметка за мојот Божествените 

заповеди, светот не знае од страна на капиталистите; тие се креатори на 

познавање на доброто; овие проклети, има богатите и сиромашните во 

светот; од страна на овие демони, земните светот е божествено суди; тие се 

виновни, на заплачат и крцкање со заби, милиони сиромашни моите деца; 

Згора на тоа, не демонот, Божествена Мојот закон сторителот ќе избега; кој 



тој оди околу се враќа околу; око за око, заб за заб; е законот на светот на 

телото; на несовршени светови; микроскопски светови; единствената надеж 

лево на овие проклети, е покајанието; Значи, ако покајание не exsistiría, овие 

демони оди луд; божественото Таткото, Тој создал ангелите; и гордост 

произлегуваат од духовниот слободна волја, го прави пеколот; Заборавам 

кој изгуби во мракот; Тоа е напишано дека божественото Отец Јехова е 

вечната светлина; и колку повеќе тој доживеа суштество, толку поголем е 

царството небесно; Затоа, новоизбраниот самите се избрани; за своите 

дела, тие се на прво место; тоа е напишано, тоа е полесно за камила низ 

иглени уши, отколку за силувач во царството небесно, Ова има многу 

значења; Тој објаснува како темелно е божествената правда; Тие повикаа на 

животните покажува дека се одлични во царството небесно; како за 

Создателот не, exsisted божествена животните во нивните живеалишта; exsisted 

само децата; имаат физичка форма тие имаат; Концептот на животните е 

доказ за божествениот живот, за овие духови; тие побараа да се нарече 

животни; и тие побараа да се знае филозофијата на истите; како што се 

одредени духови, тие побараа да се биде човек мајмуни; и тие побараа да 

бидат тестирани во оваа филозофија; Тоа е напишано, дека секој дух е 

тестиран во животот; не само наречено човечка; но сите живи суштества; 

бидејќи никој не е помалку пред божественото Отец Јехова; Божествена 

правда е толку огромна, дека важноста да се биде човечко суштество, е 

изгубена во бескраен; дури и повеќе; човечкиот живот се смета со 

неверојатни индиферентност; со истата рамнодушност, таа се навикнати на 

луѓето; дури и повеќе; човечкиот живот, е речиси непознат во царството 

небесно, ние знаеме само дека во овие polvitos, изгубени во просторот; многу 

планети повик, постои живеење; и тие знаат дека во секој даден момент, 

нема да има трага од она што беше свет; Тој го напиша ова: дали Земјата; 

повеќе ми божествена зборови нема да поминат; Затоа божествените 



зборови: Нека биде светлина, и дека е направена светлина; е сеуште 

произведуваат светови и сонца; во толкава мера како на умот може да се 

замисли; Божествена телепатско цртање, учи дека божествената Јагнето 

Божјо, е на соларни потекло; Таа има своја филозофија на живеење; Таа има 

своја експанзивна Света Троица; пред планетата Земја, се јавуваат на живот, 

и божествената Јагнето Божјо, е роден повторно на другите планети; 

Неговиот божествен владеење е и, без ограничување, Живеат на Блажената 

Троица, се размножуваат и се прошири во своите деца размислување, 

божествено наследство; сите имаат дел од електричната енергија во вашето 

тело; струјата одговара на нејзината еволутивен степен, микроскопски дел 

на експанзивна Света Троица; sóis микроскопски стапала; но така 

микроскопски, се уште не ви Блесок; се 'уште преовладува во вас, телото; со 

придружник своите страсти; да блесне, мора повторно да се роди; духот 

треба да оди преку последователни тела од месо; пристигнуваат во даден 

момент, дека духовното осветленост, го надминува допир на телото; тоа е 

причината зошто, тоа е напишано, е телото слабо; Тоа значи дека знаењето, 

станува светла како сонце; изработка на месо е откажан; а тоа значи дека 

сите знаења се трансформираат во Светлата физичкото тело; оваа 

божествена процес ги исполни сите сонца на универзумот; Тие беа малку 

оние, како што е суштество на телото, да биде голем во царството небесно; 

Тие беа суштества на месо во огромни светови што не се веќе; Сонца како 

целина, претставува универзална божествено знаење; наречена Света 

Троица; Значи, како на Божествен Мојсеј блескаше во слава; неговото лице 

зрачеше соларни течност; лицето му беше божествено сонцето; со таа 

разлика, дека сјај, оставајќи божествена магнетската моќ; која е 

контролирана од страна на својот ум; оваа божествена сила, е еден од 

најголемите чуда, која поседува ум; оваа ментална моќ, Мојсеј отвори води; 

Тој се сврте на реката во крвта; Сум направил многу божествена знаци, на 



бесконечната сила, божествениот Отец Јехова; сребрениот садови, има 

многу да се направи со овие натприродните сили; тие исто така имаат 

возвишени мисии; во свои закони; како пророкот има секоја твар; секој може 

да стане пророк, освен ако тој има свои духовни сили; од нив користи 

божественото вечен Отец, да ги унапреди во светот; божественото значи 

дека таа е еднаква на сите времиња; Вие не треба да заборавиме, дека секој 

дух, кога го остава на Земјата, поминува небесната светот; таму оди друго 

време; времето не е на материјалот на земјата; е небесните време; во кои 

терестријално век одговара на втората небесна; Затоа, секој пат кога 

поминува на Земјата, е само еден миг во царството небесно; Овој пример се 

однесува кога секој човечкиот дух живее во согласност со божествена 
команда; во која се вели: Вие ќе Му се поклонуваат Господарот твој, над сите 

нешта; пред сè богатство; над себе; ова значи дека според моето божествена 

мандат, нема земен син може да влезе во царството небесно; бидејќи сите ги 

користат парите; оваа филозофија, јас бев предупреди светот; за многу 

векови: Вие не треба да јадат од дрвото за познавање на доброто материјал; 

бидејќи тоа е привремено; nútrete што трошоците за тоа; чини напор и заслуга 

е стекнато; да заработите леб со потта од челото вашиот; што е 

еквивалентно на живот на чесен труд; Божествена Отец Јехова, тој рече: 

искористување на брата си; Тој рече: се збогатат; не кажа, создава богатите и 

сиромашните; Не, секако; она што тој значеше божественото Таткото е 

gobiérnate, според својата совест; сите смирен, да биде на прво место; други 

известување вели дека е полесно за иглени уши помеѓу камила; богат во 

царството небесно; уште едно предупредување: да се грижи дека на лево, на 

immoralities на правото; по левата страна се луѓето; Тој е син на човекот; детска 

работна сила; и правото се оштетени; кои тие веруваат дека тие пари, ќе купи 

воскресение на телото; Во заблуда! упорност во нешто измислен од страна 

на човековиот ум, е духовна гордост кога тоа човечка измислица, го 

игнорира командата врховен; Тоа се случило во други светови; до таква 



мера, дека овие светови се избришани од вселената; Тоа е зошто тоа беше 

божествено напишано и многу повици за да се обиде човечка филозофија; 

малкумина се избрани, кој ќе влезе во царството небесно; божествено 

наследство води секој дух, да стане јасно сонце мудрост; никој не е помалку 

во овој Божјиот закон; Царството Небесно, е крунисување слава, тие можат 

да си го цица на микроскопски суштество; излезе; повеќе да се вратат на 

него, мора да се врати чист; не треба да се донесе демонски влијанија; како 

што е богатство; која ве учи да има да го преземе, нешто што само трае една 

химера на Земјата; Диме, духот води, кога тој се враќа во место, што тој 

замина за момент; За разлика; Вие мора да даде објаснување на времето 

поминато на земјата; вториот по секунда; од раѓањето на живот, се додека не 

бев повикан во небото; големина, тоа никогаш не го претставува богатство; 

сите богатство се потроши време за духот; сите клетвата; кога тие ги загубија 

своите животи; за богатство, ја затвора вратата на небото; Тоа е напишано: 

Вие не може да им слугува на двајца господари; служат или богатство, или е 

во служба на Господа; Ако суштество користи богатството; знаејќи што да 

очекувате, тоа суштество веќе добиле својата награда; Исто така, не 

божествена; Вие не може да влезе во Божествената слава; тој зголемува на 

Земјата, и се собираа во царството небесно, Божествена филозофија на 

божественото Јагнето Божјо, е бесконечна бесконечна херувими сојузи; дека 

секоја молекула е составен од телото и духот; Божествената Јагнето Божјо, е 

единствената филозофија, која ќе биде на Земјата; е единствената причина, 

зошто бесконечна духови, се бара доказ за човечкиот живот; Тоа е производ 

на модел живот кој го запознал божествените заповеди; без повреда, или 

микроскопски дел од него; Тоа е филозофијата на детето; филозофијата на 

детето е како блиску до ангелски филозофија; тие се повеќе чистите по срце; 

Тие не се извршени, или оштетени, во нивните навики; Тие се единствените 

во кои познавање на доброто, не е расипан; сите други филозофии, 



создадена од страна на човековиот ум, исчезнуваат; Тие не влезат во нов 

свет; како и секогаш, ѓаволот влезе во царството небесно, духот-децата, тие 

знаат дека во царството небесно; големите духовни водичи, тие се 

изучуваат; од пред еони; невиден народот, гледајќи во стравопочит, 

колосална телевизиските екрани соларни; Тие го гледаат во нив 

универзалната телевизија; која нема почеток; и нема крај; светови имало и ќе 

се види; чудни светови се; светови галактички војна; се погледне во други 

зборови, сите идеи на секое создание е роден, во размислување 

проширување на универзумот; идеи, кои со текот на времето од памтивека, 

станаа колосална светови; таму, духот-деца, сведоци на раѓањето, развојот 

и агонија на светови; види сите божествени процесот на микроскопски идеја 

е отелотворена во една планета; Планетарен изглед прекрасни приказни; 

многу пати, се пренесуваат од светот на светот; се јавува повеќе од било кој 

инспиративна гениј; имајќи го во предвид, нејасна идеја за Бог гледа во 

царството небесно; иднина доктрини се појават; обичаи кои се 

трансформира планетите; кои носат пророците дадени светот; има 

првороден деца се инспирирани и студија, божествена планови; секој сака 

мисија во далечна планета; на сите галактички категории; на бесконечна 

форми на живот; меѓу нив се во светот на телото; таа им припаѓа на 

микроскопски планетата Земја; прав познат како планети; Таа беше тука дека 

божественото Сончевиот првороден син, Исус Христос побара од вечниот 

Отец Јехова, дошол на земјата да ги учат нов закон на љубовта; настава на 

божествената доктрина на божественото Јагнето Божјо; Тој не дојде, да се 

учат на употреба на сила; за сила, тој веќе ги исполни својот мандат; Таа веќе 

биле тестирани на планетата; Таа служела своја сопствена еволуција, 

човечкото суштество; Христос донесе на свет нов начин на живеење; тие не 

му се допадна на царевите од Брутал проклето време, кога тој дојде на 

земјата; овие демони, стари rascals, видов загрози нивните привилегии 



проклета; тоа е причината зошто заинтригирани и убиени, Сончевиот 

првороден; се случи, тоа што сепак се случува на Земјата; модерен богати се 

исти дух, принципот на Земјата; овие демони на амбиција, тие, исто така, го 

убие; како што се случува во вашата земја; Тие не знаат овие проклети, кои 

во ист пати, е божествена правда; тагува и крцкање со заби, тие чекаат; 

знаејќи од морална поука, кој скромно се први пред божественото Отец 

Јехова; Тие треба да биде прв да владее со светот; бидејќи тие се првите во 

Кралството HEAVENS.- 

Напиши: Алфа и Омега 

ALPHA AND OMEGA 

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

ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, 

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, 

COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA 

LIBREMENTE   
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