
EL DIVIN AL LUI DUMNEZEU; FILOZOFIA LOR DIVIN; MIELULUI 

DIVIN DE ARGINT; UMILINŢĂ FĂCUT MIELULUI; NOU TRIUMF AL 

MIELULUI DIVIN AL LUI DUMNEZEU, DESPRE PUTEREA ŞI UMANE 

MÂNDRIE. 

Da băieţel; Vom continua cu filosofia divin care a învăţat meu Porunci divin; În cazul în care omenirea a 

fost ghidat de ei, vă asigur băieţel, că această umanitate, ar fi nevoie de o judecata divina; s-au dat 

porunci divin, în lume, astfel că prin ei, face toate spiritul, testul lor în viaţă; A fost o dată a instala, că 

toate spiritul, conştient de viaţă pe lumi de carne; dar ei ştiau că mai devreme sau mai târziu, ei s-ar 

dovedi un anumit filosofie; Filozofia nu numai umane; teste pe planete, sunt infinite; ei nu va avea 

niciodată o limită; sau nu le-au avut; Mielul lui Dumnezeu care divină este mandatul divin de iubire şi 

smerenie, pentru orice creatură de gândire. animal prost numit toate, numai Mielului divin, reprezintă 

nevinovăţie unic; Acesta este nu au legătură cu orice act de forţă; sensibilitatea, l-a câştigat o 

preferinţă divină, în voinţă liberă al Tatălui ceresc, Iehova; Umilinţa, este în Mielului divin; şi fără 

smerenie, nimeni nu intră în Împărăţia cerurilor; scris este, că este mai uşor să introduceţi o cămilă prin 

urechea unui ac, decât un violator de meu drept divin, Împărăţia cerurilor; fiecare spiritul uman a 

vorbit cu Mielul divin, înainte de a veni la dovada de viaţă; toate duhurile umane, l-au lăudat în 

Împărăţia cerurilor; toate jucat în lăcaşul ceresc; Orice copil, nu există animale; ei sunt toţi fiii tatălui 

acelaşi; contează ce vă formă fizică, sau filosofia lui; în Împărăţia cerurilor, toate sunt telepatice; 

pentru că toate au ajuns glorie eternă; costul de infinit nocturne în faţă; în infinit planete; ca scris este, 

că fiecare spirit, are să se nască din nou, pentru a ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu; Acest lucru 

înseamnă că fiecare spirit are un pelerinaj de universul materiei; trece prin planete infinit; încercaţi 

filozofiile infinit; şi toate acestea sunt una dintre modalităţile de divin, luând miel divin al lui 

Dumnezeu; toate formele, a solare divină de nevinovăţie; deoarece toate au acelaşi principiu; Nimeni 

nu se naşte în Împărăţia cerurilor; Deoarece nimeni nu poseda, eternitate totală; Dacă nu tatăl; toate, 

fără excepţie, sunt subordonate divin, dragostea de Tatăl ceresc; şi această iubire divină, este viaţă şi 

expansiv; progresează tatăl, şi progresul copiilor; în eternitate, lui divin ierarhii spirituale.  

 

Da băieţel; Ştiu că nu lăsaţi gândirea despre fratele bijuterii bijuterii de Ondania; Ştiu că lumea va 

dispreţui pentru că el a îndrăznit să-şi vândă în cinci sute stemele, Mielul lui Dumnezeu; El va fi amintit 

de toate generaţiile, ca Iuda moderne; şi el, acolo in lumea ta, milioane de ambiţioase; nu le face nu 

trepidan să-şi vândă propria eternitatea; prin urmare, va spune băieţel, că vor striga acest demon de 

ambiţie comerciale, lacrimi de sange; El va cere aceeaşi Mielul lui Dumnezeu, a înviat în trup nou; Se va 

cere ca cere milioane, înapoi la fiind un copil; dar nu veţi obţine nimic; sau dreptul de a utiliza în viaţă, 

Mielul divin de argint; simbol de curatenie si puritate de conştiinţă a fiecăruia; Ceva timp i-am dat, atât 



a retaliations; Aceasta este una de milioane, care blestemă aur; blestem propriile lor vamale; blestem 

proprii părinţi; şi el a lui a smerit în inimă; cei care au fost respectuos de Cuvântul divin; ceva de genul, 

a făcut acest spirit, în altă lume; El a trăit emoţionat o filosofie care o durată care dureaza o viata 

efemera de carne; Acesta este alimentat de la o filosofie care nu a furnizat nici veşnicie nici intrarea în 

Împărăţia cerurilor; aşa că se va întâmpla cu apeluri, bogat a lumii; ce blestem tatăl şi mama; o plânsul 

şi scrâşnirea dinţilor; Motivul este foarte simplu; în dreptatea divină, în timp ce mai multe bunăstarea 

sa bucurat de spiritul uman, mai severe este Justiţie; să fie predate prin Cuvântul divin, că toţi sunt 

egali in fata lui Dumnezeu; Prin urmare, guvernul a terenului, trebuie să fi fost egale pentru toţi; Da, 

aşa că nu a avut loc, a fost un grup de demoni, care a văzut că regula a fost o afacere bună; lumea ştie 

aceste demoni, care nu a luat în considerare meu Porunci divin, de capitalişti; ei sunt creatorii de bună 

ştiinţă; de aceste al naibii, există în lume, bogaţi şi săraci; de aceste demoni, lumea terestră va fi divin 

juzjado; sunt vinovaţi, de plânsul şi scrâşnirea dinţilor, milioane şi milioane de meu copii umili; mai 

mult, nici demon, violator meu legii divine, va scăpa; asta o face plata; ochi pentru ochi, dinte pentru 

dinte; Este Legea de lumile de carne; lumi imperfecte; lumi microscopice; singura speranţă rămase la 

aceste al naibii, este pocăinţa; Prin urmare, dacă pocăinţa enloquecerían nici exsistiria, aceste demoni; 

tata divin, creat îngerii; şi mândrie emise de bunăvoie spirituale, să le facă demoni; Am uitat care, 

pierdut în întuneric; scris a fost că tatăl divin Domnul este lumina veşnică; şi în timp ce mai mult a 

suferit o creatura, este mai mare în Împărăţia cerurilor; Prin urmare, la cei aleşi, au fost alese prin 

operele sale, acestea sunt primele; a fost scris, care este mai uşor pentru că între o cămilă prin urechea 

unui ac, decât un violator în Împărăţia cerurilor; Aceasta are mai multe sensuri; explică cum riguroasă 

este dreptatea divină; Acesta arată că apelurile animale, sunt mare în Împărăţia cerurilor; ca pentru 

creatorul, animalelor nu exsisted în lui divină sălaşuri; numai exsisted copiilor; au având forma fizică; 

Conceptul de animale, este o cursă divină a vieţii, pentru aceste spirite; Au cerut să fie numit 

animalului; şi au cerut să îndeplinească aceeaşi filosofie; cum ar fi anumite spirite, au cerut să fie 

maimuţe umane; şi au cerut să fie testate în această filozofie; scris a fost ca fiecare spirtoase este 

testat in viata; nu numai, numit umane; dar, la toate fiinţele umane; Nimeni nu este mai puţin tatălui 

divin Domnul; dreptatea divină este atât de imense, că importanţa de a fi o fiinţă umană, este pierdut 

în infinit; chiar mai mult; viaţa umană, este în căutarea cu o indiferenţă căscat; cu aceeasi indiferenta, 

care este folosit fiinţei umane. chiar mai mult; viaţa umană, este aproape necunoscut în Împărăţia 

cerurilor; doar ştiu, că în aceste polvitos, a pierdut în spaţiu; mulţi numesc planete, trăiesc viaţa cu 

maşina; şi ştiu, că la un moment dat, nu se face nici o urmă, de ce a fost o lume; Acest lucru este scris: 

voi trece pământului; mai cuvintele mele divin va niciodată nu trece; Prin urmare, cuvintele divin: Fii 

lumina, si lumina a fost făcută; Încă continuă să producă lumi şi sori; într-o astfel de cantitate, ca 

mintea poate imagina; Divin telepatice desen, învăţaţi că divin Mielul lui Dumnezeu, este de origine 

solară; are propria filozofie de viaţă; are propria dilatat treime; înainte ca planeta Pamant, apar la 

viaţă, deja, divin Mielul lui Dumnezeu, s-a născut din nou, pe alte planete; domnia ta Divina nu are, nici 

nu va au nici o limita; Trinity de viaţă, înmulţeşte şi se extinde pe proprii copii de gândire, moştenire 

divin; toate au o parte din energia electrică în trupurile voastre; că energia electrică, corespunde în 



măsură sale evolutive, o parte microscopică a Sfintei Treimi expansiv; sunt microscopice talpi; dar atât 

microscopice, care încă nu strălucească; Ea încă predomină în tine, trup; cu sale pasiuni însoţitor; 

pentru a putea să strălucească, tu trebuie să fie născut din nou; Duhul, trebuie să treacă prin 

organisme succesive de trup; ajungând la un moment dat, să strălucească spirituale, surclasează 

pregatita de carne; Asta este ce a fost scris: slab este carnea; Aceasta înseamnă că cunoştinţele, devin 

strălucitoare ca un soare; Vă rugăm să trup gol; şi asta înseamnă că toate cunoştinţele este 

transformat în corpul fizic luminoase; Acest proces divin îndeplinite toate sori al universului; Acestea 

au fost mici, cum este o creatură de trup, să fie mari, în Împărăţia cerurilor; erau creaturile din carne, 

în lumi colosal care sunt nu mai; Sori ca un întreg, constituie universale cunoaşterea divină; numit 

Sfintei Treimi; Deci, ca divin Moses strălucească în gloria şi măreţia; fata lui emana lichid solare; fata lui 

a fost un divin soare; cu diferenţa că de luminozitate care, el a plecat o putere divină magnetice; că el a 

fost controlat de mintea lui; această putere divină, a fost una dintre cele mai mari minuni, care a 

posedat orice minte; cu această putere mentală, Moses deschis apelor; dezvoltat, râu de sânge; Am 

făcut multe semne divin, de puterea infinita a Tatălui ceresc, Iehova; navele de argint, au mult de a 

face cu aceste puteri divine; Ei au, de asemenea, misiuni sublim; în propriile lor legi; Cum le-a 

proorocul toate de carne; Nimeni nu poate deveni profet, dacă nu au propriile lor puteri spirituale; 

dintre ele, tatăl veşnică divin, se bazează pe la feed lumi; mediu divină care utilizează, este acelaşi în 

orice moment; Nu fi uitat, că spiritul toate atunci când se lasă teren, trece la lumea ceresti; Merge de 

altă dată; Nu este timpul materială a pământului; este timpul ceresti; într-un secol de pământ, 

corespunde un albastru deschis al doilea; Prin urmare, de fiecare dată când aceasta are loc pe pământ, 

este doar un moment în Împărăţia cerurilor; Acest exemplu este valabilă, atunci fiecare spiritului 

uman, a trăit în conformitate cu mandatul divin; El a spus: cult ta Domnului, mai presus de toate 

lucrurile; de pe toate avere; de despre tine; Acest lucru înseamnă că, în conformitate cu mandatul meu 

divin, nici fiul terestre, poate intra în Împărăţia cerurilor; Deoarece toate au folosit banii; Această 

filozofie, şi a fost informat în lume; Începând cu multe secole în urmă: nu mananca din pomul 

cunostintei de bun material; deoarece acesta este trecut; hrănirea-te cu ceea ce ar costa; Ceea ce face 

efort, şi câştigă meritul; veţi câştiga pâinea cu sudoarea de frunte; ceea ce se ridică la o viata de munca 

cinstit; tată divin Domnul, a spus: exploda fratele tau; nu a spus: sa se imbogateasca; nu a spus: 

creează bogaţi şi săraci; cu siguranţă, decât nu; Ce se înţelege prin tatăl divin, este: reglementează, în 

conştiinţa ta; toate umil, fi primul; un alt anunţ spune: este mai uşor pentru că între o cămilă prin 

urechea unui ac; că un bogat în Împărăţia cerurilor; un alt anunţ: care este avea grijă de stânga, de 

imoralitate a dreptului; din stânga este de oameni; este fiul omului; fiul lui lucrare; şi dreapta, sunt 

corupte; Cine crede că banii vor cumpara învierea trupului; înşelat! persistenţa în ceva inventat de 

mintea umană, este superb spirituale când acest uman invenţie, nu ia în considerare mandatul suprem; 

Acesta s-a întâmplat în alte lumi; într-o măsură, aceste lumi au fost şterse din spaţiul; Acesta este 

motivul divin a fost scris: mai multe apeluri pentru a încerca filosofia umane; şi puţini aleşi, care va 

intra în Împărăţia cerurilor; moştenirea divină conduce să fiecare spirit, pentru a deveni un soare 

strălucitor de înţelepciune; Nimeni nu este mai puţin în această lege divină; Împărăţia cerurilor, este 



cea mai mare slava, care poate pretinde la o creatura microscopice; A iesit; mai mult, trebuie să fie 

curate; Ar trebui să nu aducă influenţe demonice; Cum este bogăţia; care te învaţă fost însuşirea, ceva 

care durează doar o himeră în teren; un ban, ia spiritului, când se va întoarce la loc, în cazul în care a 

ajuns momentan; Dimpotrivă; Trebuie să dai seama de timpul petrecut pe pământ; al doilea-de-a doua 

bază; Deoarece el a fost născut la viaţă, până când a fost numit în cer; măreţia, nu reprezintă bogăţia; 

toate bogăţie, este pierdere de timp pentru Duhul; toate blestem Când le-aţi lăsat viaţa; ca avere, se 

închide les porţile cerului; scris a fost: nu poate servi doi stăpâni. bogăţia este servit sau servesc 

Domnului; Da creatura au recurs de avere; ştiind ce să se aştepte, această creatură deja a primit 

răsplata; nu are plus divin; Nu pot intra slava divină; este atât de mare în pământ, şi a scăzut în 

Împărăţia cerurilor; Filozofia divin Mielului divin al lui Dumnezeu, este în cherubs infinit infinite alianţe; 

Cine compune fiecare moleculă de trup şi spirit; Mielul lui Dumnezeu divin, reprezintă filozofia unic, 

care va rămâne în teren; Aceasta este singura cauză, că spiritele infinit, numit pentru dovada vieţii 

umane; Este produs de un model de viaţă, care a îndeplinit poruncile divine; fără a încălca, chiar o 

parte microscopică a acesteia; Este o filozofie de propriul copil; Filozofia de un copil, este cel mai 

apropiat lucru la filosofia angelice; sunt mai curati cu inima; nu sunt angajat, nici corupt, în lor vamale; 

Acestea sunt singurele, în care ştiinţa de bun, nu a putrezit; toate alte filosofii, creat de mintea umana, 

dispare; Acestea nu sunt în lumea nouă; ca întotdeauna, diavolul a intrat în Împărăţia cerurilor; 

espiritus-ninos, ştiu că în Împărăţia cerurilor; Ghiduri mare spirituale, sunt predate; din eternitatea din 

spate; mulţimile fără precedent, sunt uimit, colosal ecrane TV solare; a se vedea în ele, universal de 

televiziune; Nu are nici început; şi are nici un scop; Există lumi că au existat şi acolo va fi; arata lumi 

ciudate; lumi la război; cu alte cuvinte, văzut toate ideile de creatură cât de mult este născut, în 

universul expansiv de gândire; idei, că în decursul timpului etern, au devenit colosal lumi; Acolo, 

espiritus-ninos, asista la nastere, dezvoltare şi agonia de lumi; ei văd procesul divină, cum o idee 

microscopice, se materializează într-o planetă; arata minunat povesti planetare; că este de multe ori 

transmis lume lume; Există, mai mult decât orice geniu inspiratie; având în minte, o idee vagă şi divin, 

aşa cum se vede în Împărăţia cerurilor; de acolo vin doctrinele viitoare; vamale care transforma în 

planete; care profeţii aduce la lume în special; Acolo, de fii nascut, inspirat şi de studiu, planuri de 

divin; toate vrea o misiune în planete de departe-off; toate categoriile Galactic; infinit de forme de 

viaţă; Printre ele sunt lumi de carne; care aparține microscopice planeta pământ; planete cunoscute 

sub formă de pulbere; A fost în cazul în care prima Solar divină, Hristos, numit Dumnezeu Tatăl veşnic, 

vin la pământ pentru a învăţa o nouă lege a iubirii; pentru a preda doctrinelor divine Mielului divin al 

lui Dumnezeu; Nu a venit pentru a învăţa folosirea forţei; pentru că forţa, a avut deja îndeplinit 

mandatul; Ea a fost deja testat pe planeta; A au împlinit deja propria sa evoluţie în fiinţă umană; 

Hristos a adus în lume, un nou mod de viaţă; Nu a fost blestemat regii din timp brutale, el a venit pe 

pământ; Aceste demoni, escroci, uitat în pericol privilegiile lor blestemat; de aceea ei intrigat şi a ucis 

cel întâi născut solare; s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă chiar şi pe pământ; bogat moderne, sunt ei 

înşişi spiritele, principiului de pământ; Aceste demoni de ambiţia excesivă, au ucis; aşa cum se întâmplă 

în ţara dumneavoastră; nu ştiu aceste al naibii, care în acelaşi ori, este dreptatea divină; plânsul şi 



scrâşnirea dinţilor, asteapta; Ştiind pentru instrucţiuni morale, sunt modest prima înaintea Tatălui 

ceresc Iehova; Acestea ar trebui să fie primul care să conducă lumea; care sunt primii în Împărăţia 

cerurilor. 

 Alfa si Omega 

ALPHA AND OMEGA 

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

TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL 
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