BOŻEGO BARANKA BOŻEGO; ICH BOSKIEJ FILOZOFII; BARANKA
BOŻEGO SREBRA; POKORA WYKONANE BARANEK; NOWY
TRIUMPH BOŻEGO BARANKA BOŻEGO, O SIŁĘ I LUDZI POWODEM
DO DUMY.
Tak mały chłopiec; Będziemy kontynuowad z Boskiej filozofii, która uczy moje przykazania Bożego;
Jeśli całej ludzkości miał były prowadzone przez nich, zapewniam was, mały chłopiec, który ludzkośd,
byłoby potrzeby Boskiego wyroku; boskie przykazania, zostały podane do świata, tak że przez nich,
czy wszystkie ducha, ich test w życiu; Było w danej chwili, że wszystkie ducha, świadome życie w
świecie mięsa; ale oni wiedzieli, że prędzej czy później one udowodnid ideologii; nie tylko ludzka
filozofia; testy na planetach, są nieskooczone; oni nigdy nie mają limitu; lub nigdy nie mieli je;
Baranka Bożego jest mandatem Boskiej miłości i pokory, na wszelkie stworzenie myślenia. źle o
nazwie zwierząt, tylko Baranka Bożego, reprezentuje unikalny niewinności; Jest to powiązane z
wszelkiego działania siły; jego czułośd, zdobył go boski preferencji, w woli Niebiaoskiego Ojca, Jahwe;
pokory, jest w Baranka Bożego; i bez pokory, nikt nie wejdzie do królestwa niebieskiego; Napisał, że
jest to, że jest łatwiej wejśd na wielbłądzie przez ucho igielne niż hakera mojego Boskiego prawa, do
królestwa niebieskiego; co mówił ludzkiego ducha Bożego Baranka, przed przyjściem do dowód życia;
wszystkie ludzkie duchy, pochwalił go w Królestwie niebios; wszystko grało w niebiaoskiej siedziby;
Tam każde dziecko, nie jest zwierzę; są one wszystkich synów samego ojca; znaczenia co twój formę
fizyczną, lub jego filozofii; w Królestwie niebios wszystkie są telepatyczne; ponieważ wszystkie
osiągnęły wiecznej chwały; koszt nieskooczone poty z przodu; w nieskooczonej planet; jak napisane
jest, że każdy duch, ma się narodzid się ponownie, aby dotrzed do Królestwa Bożego; Oznacza to, że
każdy duch jest pielgrzymka przez materiał wszechświata; przechodzi przez nieskooczone planet;
Spróbuj nieskooczone filozofii; i wszystkie z nich są jednym ze sposobów Boskiego, biorąc Bożego
Baranka Bożego; wszystkie formy, ma słoneczną niewinnośd Bożego; ponieważ wszystkie posiadają tą
zasadą; Nikt nie rodzi się w Królestwie niebios; Ponieważ nikt nie posiada, całkowita wieczności; Jeśli
nie ojca; wszystkie bez wyjątku, są Bosko podwładnego, miłośd Ojca Niebieskiego; i tej boskiej
miłości, życia i rozległy; postępuje ojciec i postępy dzieci; w wieczności, jego boską hierarchie
duchowe.

Tak mały chłopiec; Wiem, że nie zostawisz myślenia o brata Ondania biżuteria; Wiem, że świat będzie
gardzid Dlatego, że ośmielił się sprzedad w piędset herbów, Baranek Boży; Pamiętał przez wszystkie
pokolenia, jako nowoczesne Judasz; jak go tam w świecie, miliony ambitny; to oni nie trepidan się
sprzedad własną wiecznośd; w związku z tym będzie wam mały chłopiec, który ten demon
handlowych ambicji, łzy krwi będzie płakad; Będzie pytał sam Lamb of God, wskrzeszony w nowym

ciele; Ono wola zapytad, jak zapytad mln, wrócid do bycia dzieckiem; ale nie dostaniesz nic; lub prawa
do używania życia, Baranka Bożego srebra; Symbol czystości i czystości sumienia każdego z nich; Jakiś
czas daliśmy mu, tak że mamy; Jest jednym z milionów, że przekleostwo złota; Klątwa celnym;
przekleostwo rodziców; i on jego pokorny w sercu; tych, którzy zostali szacunku dla słowa Bożego; coś
w stylu czy ten duch, w inny świat; Mieszkał podekscytowany w filozofii, które trwały, że trwa
ulotnych życia mięsa; To jest podawany z filozofii, który nie dostarczył wieczności ani wejścia do
królestwa niebieskiego; tak się stanie z rozmowy, bogatego świata; przekleostwo ojca i matki; płacz i
zgrzytanie zębów; powód jest bardzo prosty; w Boskiej sprawiedliwości a więcej dobrobytu duch
ludzki, bardziej dotkliwe jest sprawiedliwości; byd nauczane przez słowa Bożego, że wszyscy są równi
wobec Boga; W związku z tym rząd landu, musiał byd równe dla wszystkich; Tak więc nie miała
miejsca, była to grupa demonów, którzy widzieli, że tej zasady był dobry interes; świat zna te
demony, które nie uwzględniają moje boskie przykazania, przez inwestorów; oni są twórcami dobrej
nauki; przez te przeklęte istnieją na świecie, bogatych i biednych; przez te demony ziemski świat
znajdzie się Bosko juzjado; one są sprawcami, płacz i zgrzytanie zębów, miliony, miliony moim
skromnym dzieci; Więcej, nie ma demona, gwałciciel mojego Boskiego prawa, ujdzie; to sprawia, że
płacid; oko za oko, ząb za ząb; Jest to prawo światów mięsa; niedoskonałe światów; mikroskopijne
światów; jedyną nadzieją pozostaje do tych przeklętych, jest Pokuta; W związku z tym jeśli
enloquecerían pokuty nie exsistiria, te demony; Boskiego ojca, stworzył aniołów; i duma,
wywodzącymi się z duchowej ŚWIĘTOŚCIĄ, uczynid z nich demony; Zapomnij, który stracił w
ciemności; napisane było, że Boski Ojciec Pana jest wieczne światło; i jednocześnie więcej cierpiał
istota, jest największym w Królestwie niebios; W związku z tym Wybraocy, zostały wybrane przez jego
dzieła są to pierwsze; został napisany, który jest łatwiejszy do między wielbłąda przez ucho igielne niż
gwałciciel w Królestwie niebios; To ma wiele znaczeo; w tym artykule wyjaśniono, jak rygorystyczne
jest boska sprawiedliwośd; To pokazuje, że wywołania zwierząt, są idealne w Królestwie niebios; co
do Stwórcy, nie zwierząt exsisted w jego Boskiej siedzibach; tylko exsisted dzieci; się o formę fizyczną;
pojęcie zwierząt, jest boski wyścigu o życie, dla tych wyrobów spirytusowych; Pytali się nazywad
zwierząt; i prosili spełnid tę samą filozofię; jak niektórych wyrobów spirytusowych pytali się człowieka
małpy; i pytali w tej filozofii; napisane było, że każdy duch jest testowany w życiu; nie tylko o nazwie
człowieka; ale do wszystkich ludzi; Nikt nie jest mniej Boskiego Ojca Pana; Boska sprawiedliwośd jest
tak ogromne, że ważne jest stworzenie człowieka, gubi się w nieskooczonośd; nawet więcej; ludzkiego
życia, szuka się z obojętnością ziewanie; z tych samych obojętnośd, która służy człowieka. nawet
więcej; ludzkiego życia, jest prawie nieznana w Królestwie niebios; po prostu wiem, że w tych
polvitos, zagubiony w przestrzeni; wielu nazywa planet, życia życia jazdy; i wiem, że w danej chwili,
nie będzie śladu, co był świat; To jest napisał: przejdzie ziemi; bardziej mojego Boskiego Słowa nigdy
nie minie. W związku z tym, Boskiego Słowa: światło, a światło zostało dokonane; Jednak nadal
produkowad światów i słooca; w takiej ilości jako umysł może sobie wyobrazid; Boskie telepatyczne
rysunek, nauczał, że Bożego Baranka Bożego, jest pochodzenia energii słonecznej; ma swoją własną
filozofię życia; ma swój własny rozległy Trójcy; przed że planeta ziemia, powstad do życia, już, Bożego

Baranka, urodził się ponownie, na innych planetach; Twoje boskie panowanie nie ma, ani nie mają
limitu; Trójcy, życia, mnoży i rozszerza się na własne myślenie dzieci, boskie dziedzictwo; wszystkie
posiadają częśd energii elektrycznej w wasze ciała; że energii elektrycznej, odpowiada jej ewolucji
środek, mikroskopijne części rozległy Trójcy; są mikroskopijne podeszwy; ale tak mikroskopijne, że
nadal nie świecą; To nadal przeważa w tobie, ciała; z jego obsługujący namiętności; Aby móc świecid,
ty musi byd ur ponownie; ducha, musi przejśd przez kolejne organy ciała; przybywających w danym
momencie, do polerowania duchowe, wyprzedza tangibility mięsa; to dlaczego było napisane: słaby
jest mięso; Oznacza to, że wiedza, staje się świeci jak słooce; Proszę o zrobienie ciała, nieważne;
oznacza to, że cała wiedza jest przekształcany w ciało fizyczne jasny; proces ten boski spełnione
wszystkie Suns wszechświata; były małe, jak jest to istota ciała, za duży, w Królestwie niebios; były
one istoty ciała, w kolosalne światów, które są już; Suns jako całośd, stanowią uniwersalny boskiej
wiedzy; o nazwie Trójcy; tak jak boskie Moses blask chwały i majestatu; jego twarz pochodziły
słonecznej płynu; jego twarz była Boska słooce; z tą różnicą, że tej jasności, opuścił boską moc
magnetyczne; że on był kontrolowany przez jego własny umysł; tej boskiej mocy, był jednym z
największych cudów, które posiadał każdy umysł; z tym umysłowych Moses otwarte wody;
opracowane, rzeka krwi; Zrobiłem wiele znaków Bożego, nieskooczoną moc Niebiaoskiego Ojca,
Jahwe; srebrny statków, mają wiele wspólnego z te boskie moce; Mają one również wzniosły misji; w
ich własnym ustawodawstwem; Jak ma je wszystkie prorok mięsa; Nikt nie może stad się prorok, jeśli
nie masz własnych sił duchowych; z nich, boski odwieczny, opiera się na RSS na świecie; Boski
medium, które wykorzystuje, jest taka sama w każdym czasie; To nie należy zapominad, że wszystkie
ducha, gdy opuszcza Ziemię, przechodzi do świata niebieskich; Idzie innym razem; To nie jest materiał
czas ziemi; jest to czas niebieskie; w wieku ziemi odpowiada niebieskie światło drugi; W związku z tym
każdym razem, gdy odbywa się na ziemi, jest tylko na chwilę do królestwa niebieskiego; W tym
przykładzie jest prawidłowa, gdy każdego ludzkiego ducha, żyła według Boskiego mandatu; On
powiedział: cześd twego Pana, przede wszystkim rzeczy; przez na wszystkie bogactwa; przez o sobie;
Oznacza to, że według mojego Boskiego mandatu, żadnych lądowych syna, może wejśd do królestwa
niebieskiego; Ponieważ wszystkie mają pieniądze; To filozofia i umówił się ze światem; Od wielu
wieków temu: nie jeśd z drzewa poznania dobrego materiału; bo to jest przekazywane; Odżywia się z
co kosztuje; Co wysiłku i zarabia zasługi; będzie zarobid na chleb przez pocie czoła; co sprowadza się
do istnienia uczciwej pracy; Boski Ojciec Pana, powiedział: eksplodowad twój brat; nie powiedział:
stad się bogatym; nie powiedział: tworzy bogatymi i biednymi; z pewnością niż nie; Co należy
rozumied przez Boskiego ojca, jest: rządzą, według swojego sumienia; wszystkie pokorny, jako
pierwszy; inny zawiadomienie mówi: jest łatwiej, że między wielbłąda przez ucho igielne; to bogaty w
Królestwie niebios; inne ogłoszenia: czyli dbad po lewej, niemoralnośd prawo; po lewej stronie jest
ludzi; jest synem człowieka; syn pracy; i prawo, są uszkodzone; którzy wierzą, że pieniądze kupi
zmartwychwstania ciała; oszukani! utrzymywanie się w coś wymyślone przez umysł ludzki, to
wspaniały wynalazek duchowe, podczas tego człowieka, nie bierze się pod uwagę najwyższy mandat;
To działo się w innych światach; do pewnego stopnia te światy zostały usunięte z miejsca; Dlatego, że

było Bosko napisał: wiele połączeo, aby spróbowad filozofii człowieka; i kilka wybranych, którzy wejdą
do królestwa niebieskiego; boskie dziedzictwo prowadzi do każdego ducha, aby stad się jasne słooce
mądrości; Nikt nie jest mniej w tym Boskiego prawa; do królestwa niebieskiego, jest najwyższej
chwały, który można udawad, że mikroskopijne istoty; To wyszło; Więcej, muszą byd czyste; Nie
powinien przynieśd demonicznych wpływów; Jak jest bogactwo; uczy, że zostały zawłaszczania, coś,
co trwa tylko chimera w ziemi; bilon, ma ducha, kiedy wraca do miejsca, gdzie przyszedł chwilę; wręcz
przeciwnie; Należy podad konto czas spędzony na ziemi; podstawy druga przez drugi; Ponieważ
urodził się życie, aż nazywana była w niebo; wielkośd, nigdy nie reprezentuje bogactwo; wszystkie
bogactwa, to strata czasu dla ducha; wszystkie przekleostwa Kiedy wystawiłeś życia; jako bogactwo
zamyka les bramy nieba; napisane było: nie może dwóm panom służyd. bogactwo jest serwowane lub
służył Panu; Tak istota skorzystało z bogactwa; wiedząc, czego się spodziewad, to istota otrzymała już
swoją nagrodę; nie ma ponadto Bożego; Nie można wprowadzid boskiej chwały; to tak wielkie w
ziemi i skurczył się w Królestwie niebios; Boskiej filozofii Bożego Baranka, znajduje się w nieskooczone
nieskooczony Cherubiny sojusze; który redaguje każdej cząsteczki ciała i ducha; Bożego Baranka,
stanowi unikalną filozofię, która pozostanie w ziemi; To jest jedyną przyczyną, że duchy
nieskooczone, zwany dowód życia ludzkiego; Jest to produkt, model życia, który spełnił przykazania
Bożego; bez naruszenia, nawet mikroskopijnych części Jest to filozofia własnego dziecka; Filozofia
dziecka, jest ten szczelniejszy rzecz wobec anielski filozofii; są one bardziej czystego serca; nie są one
zaangażowane, nie uszkodzony, w ich zwyczaje; są one jedynymi, w których nauka o dobre, ma nie
zgnił; wszystkie inne filozofie, stworzony przez umysł ludzki, znikają; nie są one w nowym świecie; jak
zawsze diabeł wszedł do królestwa niebieskiego; espiritus-ninos, wiem że do królestwa niebieskiego;
wielki przewodników duchowych, są prowadzone; z tyłu wieczności; bezprecedensowy tłumy, są
zdumieni, kolosalne słonecznych ekranach telewizyjnych; zobaczyd w telewizji ich, uniwersalny; Ma to
nie początek; i nie do kooca; Istnieją światy, które było i będzie; wygląd dziwne światy; światy w
wojnie; innymi słowy, widziałem wszystkie pomysły o ile stworzenie rodzi się w rozległy wszechświat
myślenia; pomysły, że z biegiem czasu wiecznego, stały się Kolosalna światów; Espiritus-ninos,
świadkiem narodzin, rozwoju i agonii światów; widzą boski proces, jak mikroskopijne pomysł,
materializuje się na planecie; Wyglądają cudowne opowieści planet; że to jest często przekazywana
świat świat; Tam jest, więcej niż jakikolwiek inspirujące geniusz; mając na uwadze, niejasne i Boskiej
idei, jak widad w Królestwie niebios; stamtąd przychodzą przyszłych doktryny; organy celne, które
przekształcid planet; który proroków doprowadzid do konkretnego świata; Tam, pierworodnego
synów, inspirowane i studium, plany Bożego; wszystkie mają misję w dalekich planet; wszystkich
kategorii galaktycznych; nieskooczone form życia; wśród nich są światy mięsa; do którego należy
mikroskopijne planety Ziemia; planety znany jako proszek; Było gdzie Boskiego first Solar, Chrystusa,
o nazwie do Boga Ojca Przedwiecznego, przyjśd na ziemię, aby uczyd nowego prawa miłości; do
nauczania doktryny Bożego Bożego Baranka Bożego; To nie stało się uczyd użycie siły; bo życie, miał
już spełnione mandatu; Ona miała już zostały przetestowane na planecie; Już wypełniły własnego
rozwoju w istoty ludzkiej; Chrystus przyniósł na świat, nowego sposobu życia; To było brutalne czasu

Królowie Przeklęci, przyszedł na ziemię; Te demony, oszuści, spojrzał, zagrażających ich przeklęty
przywileje; Dlatego, że intryguje i zabił pierworodnego słoneczne; stało się, co jeszcze dzieje na ziemi;
nowoczesne bogatych, same w sobie są duchy, zasada ziemi; Te demony nadmiernej ambicji, również
zginął; jak to się dzieje w naszym kraju; nie wiem, te przeklęte, które krotnie sam, jest boska
sprawiedliwośd; płacz i zgrzytanie zębów, czekają na Ciebie; Znając moralne instrukcji, skromnym są
pierwszym przed Niebiaoskiego Ojca, Jahwe; powinny one byd pierwszym do rządzenia światem;
które są po raz pierwszy w Królestwie niebios.
Pisze: Alfa i Omega

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

http://loquevendra318.com/
https://plus.google.com/u/0/+loqueVendra/posts/p/pub
http://www.ordenestelepaticas.loquevendra318.com/
https://sites.google.com/site/loquevendra318/home?pli=1
http://www.slideshare.net/loquevendra9/edit_my_uploads
http://www.cienciaceleste.org.pe/
http://www.alfayomega.com.pe/ (la original)
http://www.radiolavozdealfayomega.com/
http://cienciaceleste.com/
http://www.doctrinadelcorderodedios.info/listadorrollos.htm 306 rollos
http://www.geocities.ws/ometrino/alfayomega/cordero.htm
https://sites.google.com/site/cienciacelestealfayomega/titulos-de-rollos
https://www.facebook.com/loque.vendra.9
https://www.facebook.com/pages/por-la-publicaci%c3%b3n-digitalizada-de-los-4000-rollos/543835828999662?ref=hl
http://elrolloyelcordero.galeon.com/
http://alfayomega.com/
Audio mp3 en español

http://www.ivoox.com/escuchar-lo-que-vendra_nq_61450_1.html
http://www.4shared.com/folder/1hBVO5rn/Ciencia_Celeste_en_MP3.html?detailView=true&sortAsc=true&sortsMod
e=NAME
Fotos de los rollos originales http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=PLlRpat2

