
GUDDOMMELIGE LAMB AV GUD. DERES GUDDOMMELIGE FILOSOFI; 

GUDDOMMELIGE LAMMET AV SØLV; YDMYKHET GJORT LAM; NYE 

TRIUMF AV GUDDOMMELIGE GUDS STYRKE OG HUMAN STOLTHET. 

Ja gutten; Vi vil fortsette med guddommelige filosofi som lærte min guddommelige bud. 

Hvis hele menneskeheten hadde vært ledet av dem, jeg forsikrer deg gutten, som denne 

menneskeheten, ville det ikke være behov for en guddommelig dom; det guddommelige 

bud ble gitt til verden, så det gjennom dem, gjøre alle ånd, deres test i livet; Det var et 

øyeblikk, at alle ånd, uvitende om livet på verdener av kjøtt; men de visste at før eller 

senere de vil bevise en viss filosofi; ikke bare menneskelig filosofi; tester på planeter, er 

uendelige; de vil aldri ha en grense; eller aldri har hatt. Guds guddommelige lam er 

guddommelig mandatet til kjærlighet og ydmykhet, for en tenkende skapning. alle dårlig 

kalt dyr, kun guddommelige lammet, representerer unike uskyld; Det er relatert til enhver 

handling av kraft; sensitiv, har tjent ham en guddommelig preferanse, i den frie viljen til den 

himmelske Far Jehova; ydmykhet, er guddommelige lammet; og uten ydmykhet, kommer 

inn ingen i himmelriket. skrevet er det, at det er enklere å angi en kamel gjennom et nåløye 

enn en violator av mine guddommelig lov, himlenes rike; alle menneskelige ånd snakket 

med guddommelige lammet, før du kommer til bevis for livet; alle menneskelige ånder, 

roste ham i himmelriket. alle spilte i den himmelske bolig; Der er noen barn ikke dyr; de er 

alle barn av samme far; Uansett hva din fysisk form, eller hans filosofi; Himmelriket er alle 

telepatisk; fordi alle har nådd den evige herligheten. kostnaden for uendelig svette foran; i 

uendelig planeter; som skrevet er det, at hver ånd, den har å bli født på ny, til Guds rike. 

Dette betyr at hver ånd har en pilegrimsreise av det materielle universet; passerer uendelig 

planets; Prøv uendelig filosofier; og alle av dem er den guddommelige måter, tar 

guddommelige Guds Lam; alle former, har solar guddommelige uskyld; fordi alle har samme 

prinsipp; Ingen er født i himmelriket. Siden ingen besitter, totalt evigheten; Hvis ikke 

Faderen. alle uten unntak, er guddommelig underordnede, kjærligheten til den himmelske 

Far; og denne Guddommelige Kjærligheten, er levende og ekspansiv; utvikle Faderen, og 

fremgang barna; i evighet hans guddommelige åndelige hierarkier. 

 



Ja gutten; Jeg vet at du ikke lar tenke bror smykker Ondania smykker; Jeg vet at verden vil 

forakter det. fordi han våget å selge i fem hundre våpenskjold, Guds Lam; Han vil bli husket 

for alle generasjoner, som den moderne judas; i tillegg til ham, der i verden, millioner av 

ambisiøse; det de gjør ikke trepidan å selge til sin egen evighet. Derfor vil jeg fortelle deg 

gutten, som denne demon kommersielle ambisjoner, tårer av blod vil gråte; Han spør 

samme Guds Lam, gjenoppstå på nye kjødet. Det vil spørre som spør millioner, tilbake til å 

være et barn; men du får ikke noe; eller til å bruke i livet, den guddommelige Lamb sølv; 

symbol på renhet og renheten samvittighet av hverandre; Stund vi ga ham, så han 

retaliations; Det er en av millionene som forbanner gull. forbanne egne skikker; forbanne 

egne foreldre; og han hans å ydmyke av hjertet; de som har vært respekt for den 

guddommelige ord; noe sånt som, gjorde denne ånd, i en annen verden. Han levde spent 

filosofien som varer som varer et flyktig liv kjøtt; Det mates fra en filosofi som ikke gitt 

verken evigheten eller oppføringen i himmelriket. så det vil skje med samtaler, rik av 

verden; de forbannelsen far og mor; midt i en gråt og tenners gnissel; Det er veldig enkelt. i 

guddommelig rettferdighet, mens mer velferd nøt den menneskelige ånd, mer alvorlig er 

rettferdighet. læres gjennom den guddommelige ord, at alle er like for Gud; Derfor, 

regjeringen i landet må ha vært like for alle; Ja så ikke skje, var det en gruppe av demoner, 

som så denne regelen var en god forretning; verden vet disse demoner, som ikke tok 

hensyn til mine guddommelige bud av kapitalister; de er skaperne av god vitenskap; av 

disse forbannet, er det i verden, rike og fattige; av disse demoner, vil terrestrial verden bli 

guddommelig juzjado; de er gjerningsmannen, gråt og tenners tenner, millioner og millioner 

av min ydmyke barn; flere, ingen demon, violator på min guddommelig lov vil unnslippe; 

gjør det betaler; øye for øye, tann for tann, Det er loven i verdener av kjøtt; imperfektum 

verdener; mikroskopiske verdener; Det eneste håp gjenværende til disse forbannet, er 

omvendelse; Derfor, hvis omvendelse enloquecerían ingen exsistiria, disse demoner; den 

guddommelige far, opprettet engler; stolthet kommer fra FREEWILL åndelige og gjøre dem 

demoner; Jeg glemmer som mistet i mørke. Skriftlig var, at den guddommelige far Herren er 

evige lys; og mens mer LED en skapning, er største i himmelriket. Derfor ble utvalgte, valgt 

seg; av hans verker er de første; ble skrevet, som er lettere å mellom en kamel gjennom et 

nåløye enn en voldtektsforbryter i himmelriket. Dette har mange betydninger; forklarer 

hvordan strenge er guddommelig rettferdighet; Det viser at dyr samtaler, er stor i 

himmelriket. som for skaperen, ikke dyr exsisted i hans guddommelige abodes; bare 

exsisted barn. har fysisk form har; dyr konseptet, er overlegen rase av livet, for disse 



åndene; De spurte kalles dyr; og de spurte å møte den samme filosofien; som bestemt 

ånder spurte de skal menneskelige aper; og de bedt om å bli testet i denne filosofien; 

Skriftlig var, at hver ånd er testet i livet; ikke bare den menneskelige kalt; men til alle 

mennesker; Ingen er mindre den guddommelige far Herren. guddommelig rettferdighet er 

så enorme, at betydningen av å være menneske skapning, er tapt i uendelige; enda mer; 

menneskeliv, er ute med en gjespende likegyldighet; med den samme likegyldigheten, som 

brukes mennesket. enda mer; menneskeliv, er nesten ukjent i himmelriket. vet, som i disse 

polvitos, tapt i rommet; Mange kaller planeter, leve livet stasjon. og vet, at på et gitt 

øyeblikk, skal ingen spor, det var en verden; Dette er skrev: vil passere jorden. mer mine 

guddommelige ord vil aldri gå bort; Derfor guddommelige ord: være lys, og lys ble gjort; 

Likevel fortsetter å produsere verdener og Suns; i slike et antall, som sinn kan forestille seg; 

Guddommelige telepatisk lært tegning, at guddommelige Guds Lam, solenergi opprinnelse; 

har sin egen leve filosofi; har egne ekspansiv Trinity. før at planeten jorden, oppstår til liv, 

allerede, det guddommelige Guds Lam ble født igjen på andre planeter; din guddommelige 

styre har ikke, eller har ingen grense; Trinity bor, multipliserer og utvider på sine egne barn 

som tenker, guddommelig arv. alle har en del av elektrisitet i organer; at strøm, tilsvarer i 

sin evolusjonære mål, en mikroskopisk del av den ekspansive Trinity. du er mikroskopiske 

såler; men så mikroskopiske, som fortsatt ikke skinner; Det dominerer fortsatt i deg, kjødet. 

med sin ledsager lidenskaper; Hvis du vil skinne, må du være født igjen; Ånden, må passere 

gjennom etterfølgende legemer av kjøtt; kommer på et gitt øyeblikk, å skinne åndelig, 

utkonkurrerer tangibility av kjøtt; Det er hvorfor den er skrevet: svak er kjøtt; Det betyr at 

kunnskap, blir skinner som en sol; Kontroller kjødet, ugyldige; og det betyr at all kunnskap 

er forvandlet til fysiske kroppen lys; denne guddommelige prosessen oppfylt alle soler i 

universet; de var små, så det er en skapning av å være stor i himmelriket. de var skapninger 

av kjødet, i kolossale verdener som ikke lenger; Suns som helhet, utgjør den universelle 

Guddommelige kunnskapen; kalt hellige treenigheten; så, som den guddommelige Moses 

skinne i ære og majestet; ansiktet strømmet ut solar fluid; ansiktet var en guddommelig 

solen; med forskjellen at som lysstyrke, han forlot en guddommelig magnetisk kraft; Han ble 

kontrollert av sitt eget sinn; Denne guddommelig kraft, har vært en av de største 

underverkene, som sinn har hatt; med denne mentale kraft åpnet Moses vannene. utviklet, 

blod elven. Jeg har gjort mange guddommelige tegn, til det uendelige kraften i den 

himmelske Far Jehova; sølv skipene har mye å gjøre med disse guddommelige krefter; De 

har også sublime oppdrag; i sine egne lover; Hvordan har dem alle profeten av kjøtt; Ingen 



kan bli profeten, hvis du ikke har sin egen åndelige krefter; av dem, den guddommelige 

evige far, stoler på feed verdener; guddommelige mediet som bruker, er det samme til alle 

tider. Det bør ikke glemmes, at alle ånd når den forlater bakken, går til den celestiale 

verden. Det går en annen gang. Det er ikke vesentlig tiden på jorden. er det celestiale tid; en 

jord-tallet tilsvarer en lyseblå andre; Derfor er hver gang det skjer på jorden, bare et 

øyeblikk i himmelriket. I dette eksemplet er gyldig, når alle menneskelige ånd, har bodd 

ifølge guddommelige mandat; Han sa: tilbe deres herre over alle ting. ved på all rikdom; av 

om deg selv; Dette betyr at etter min guddommelig mandat, noen terrestriske sønn, kan 

angi himmelriket; Siden alle har brukt penger; Denne filosofien, og ble rådet for verden. 

Mange århundrer: ikke spise fra kunnskap på godt materiale; fordi det er vedtatt; nærende 

selv med hva det koster; Hva gjør innsats, og tjener fortjeneste; du tjener brødet ved 

svetten av pannen din; Hva utgjør en levetid ærlig arbeid; den guddommelige far Herren sa: 

eksplodere din bror. ikke sagt: bli rik; ikke sagt: skaper rike og fattige; sikkert enn ikke; Hva 

menes med den guddommelige far, er: styre deg Ifølge din samvittighet; alle ydmyke, bli 

først; en annen varsel sier: er lettere å mellom en kamel gjennom et nåløye; som en rik i 

himmelriket. en pressemelding: det er ta vare på venstre, for umoral for høyre; venstre er 

folket. sønn av mennesket. sønn av arbeidet; og høyre, er den skadet. som tror at penger vil 

kjøpe oppstandelsen av kjødet. villedet! utholdenhet i noe oppfunnet av det menneskelige 

sinnet, er suveren åndelige når dette menneskelig oppfinnelse, tar ikke hensyn til øverste 

mandat; Det har skjedd i andre verdener; til en grad, er disse verdener slettet fra 

verdensrommet; Derfor var guddommelig skrevet: mange telefonsamtalene å prøve den 

menneskelige filosofien; og få de utvalgte, som vil angi himmelriket; guddommelig arv fører 

til hver ånd, å bli en skarp sol av visdom; Ingen er mindre i denne guddommelig lov; 

Himmelriket, er den høyeste ære, som kan late som en mikroskopisk skapningen. Det kom 

ut; mer må, være ren; Du bør ikke ta demoniske påvirkninger; Hvordan er rikdom; som 

lærer deg vært appropriere, noe som varer bare en chimera i landet. en krone, tar ånden, 

når han returnerer til stedet, hvor kom et øyeblikk; Tvert imot; Du må gi redegjørelse av 

tiden brukt på jorden. andre-av-andre basis; Siden han ble født til liv, før det ble kalt på 

himmelen; storhet, representerer aldri rikdom; all rikdom, er tap av tid for ånden. alle 

forbannelse. Når du har igjen livet; som rikdom, lukker les porten til himmelen. skrevet var: 

kan ikke tjene to herrer. rikdom er servert eller servert Herren. Ja benyttet skapningen seg 

av rikdom; å vite hva du kan forvente, har denne skapningen allerede fått sin lønn; har ikke 

guddommelig tillegg; Du kan ikke angi den guddommelige herligheten. det så stor på 



jorden, og krympet i himmelriket. guddommelige filosofi guddommelige Guds Lam, er i 

endeløs uendelig cherubs allianser; som komponerer hvert molekyl av kjøtt og ånd; 

Guddommelige Guds Lam, representerer den unike filosofien, som vil forbli i landet. Det er 

den eneste årsaken, som uendelig ånder, kalt for bevis av menneskeliv; Det er produktet av 

et liv-modellen, som har oppfylt det guddommelige bud; uten å krenke, selv en 

mikroskopisk del av det. Det er et barns egen filosofi; filosofi barn, er nærmeste engleaktig 

filosofi; er de mer rene av hjertet; de er ikke engasjert eller skadet, i deres skikker; de er de 

eneste, som vitenskapen om god, ikke har råtnet; alle andre filosofier, laget av det 

menneskelige sinnet, forsvinne; de er ikke i den nye verden. som alltid, har djevelen inngått 

himmelriket; espiritus-ninos, vet at himmelriket; den store åndelige guider, lært; fra evighet 

tilbake; enestående folkemengder, er overrasket, kolossale solar TV skjermer; se i dem, 

universell TV; Det har ingen begynnelse; og har ingen ende; Det er verdener som det er og 

det vil være; se merkelige verdener; verdener på krigen; sett med andre ord, alle ideer hvor 

mye skapning er født i vidstrakte universet å tenke; ideer, at i evig tid, har de blitt kolossale 

verdener; Det vitne espiritus-ninos, fødsel, utvikling og smerte av verdener; de ser 

guddommelig prosessen, hvordan en mikroskopisk idé, materialiserer i en planet; de ser 

fantastiske planetenes historier; at det er ofte sendt verden verden; Det er, mer enn noe 

inspirerende genius; holde i tankene, lurt vage og guddommelige sett i himmelriket. Derfra 

kommer fremtidige doktriner; skikker som forvandle planets; som profetene til bestemt 

verden; Der, den førstefødte sønner, inspirert og studie, guddommelige planer. ønsker alle 

et oppdrag i fjerne planeter; alle galaktiske kategorier; av uendelig liv; blant dem er 

verdener av kjøtt; som tilhører mikroskopiske planeten jorden. planeter kalles pulverform; 

Det var der guddommelige første Solar, Kristus, kalt den evige Fader Gud, kommer til jorden 

for å lære en ny lov av kjærlighet. å lære guddommelige doktriner av guddommelige Guds 

Lam; Komme å lære bruk av makt; fordi styrken, han hadde allerede oppfylt mandat; Hun 

hadde allerede blitt testet på planeten; Det hadde allerede oppfylt sin egen utvikling i 

menneskelig vandel. Kristus kom til verden, en ny måte å leve; Det var ikke forbannet 

kongene av Brutal tiden, han kom til jorden. Disse demoner, kjeltringer, så truende 

privilegiene forbannet; Det er derfor de fascinert og drepte førstefødte Solar; skjedde, hva 

selv skjer på jorden. de moderne rike, er selv ånder, prinsippet om jorden. Disse demonene 

overdreven ambisjoner, også drept; som det skjer i ditt eget land. ikke vite disse forbannet, 

som i samme flippen er guddommelig rettferdighet; gråt og tenners gnissel, venter deg; å 



vite for moralsk undervisning, ydmyke er først foran den himmelske Faderen Jehova; de bør 

være først til å styre verden. som er først i riket av himmelen. 
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