
GUDOMLIGA LAMM AV GUD; DERAS GUDOMLIGA FILOSOFI; 

GUDOMLIGA LAMMET AV SILVER; ÖDMJUKHET GJORDE LAMM; 

NY TRIUMF FÖR DET GUDOMLIGA LAMMET AV GUD, OM STYRKA 

OCH MÄNSKLIGA STOLTHET. 

Ja liten pojke; Vi kommer att fortsätta med den gudomliga filosofi som lärde min gudomliga bud. Om 

hela mänskligheten hade styrts av dem, jag försäkra er lilla pojke, som denna mänsklighet, det skulle 

finnas behov av en gudomlig dom; det gudomliga buden, gavs till världen, så att genom dem, göra 

alla ande, deras test i livet. Det var ett givet ögonblick, att alla ande, ovetande om livet på världar av 

kött. men de visste att de förr eller senare skulle bevisa en viss filosofi; inte bara mänsklig filosofi; 

tester på planeter, är oändligt; de kommer aldrig har en gräns. eller aldrig har haft dem. Den 

gudomliga Guds lamm är gudomliga uppdraget för kärlek och ödmjukhet, för någon tänkande 

varelse. alla dåligt kallas djur, bara gudomliga Lammet, representerar unika oskuld; Det är kopplad till 

någon form av kraft. dess känslighet, har tjänat honom en gudomlig preferens, i den fria viljan av den 

himmelska fadern Jehovah; ödmjukhet, är i gudomliga lammet; och utan ödmjukhet, kommer in 

ingen i himmelriket; skrivit det är, att det är lättare att komma in en kamel genom ett nålsöga än en 

kränkare av min gudomliga lagen, i himmelriket; varje mänsklig ande talade med gudomliga Lammet, 

innan han kom till motståndskraftigt av liv; alla människors andar, beröm honom i himmelriket; alla 

spelade i den himmelska boningen; Barn, finns det inte djur; de är alla söner samma fadern. roll vad 

din fysiska form, eller hans filosofi; i himmelriket är alla telepatisk; eftersom alla har nått den eviga 

härligheten. kostnaden för oändlig svettningar framme; i oändlig planeter; som skrivet är det, att 

varje ande, det har att födas på nytt, för att nå Guds rike; Detta innebär att varje ande har en 

pilgrimsfärd av materiella universum; passerar genom oändliga planeter; prova oändlig filosofier; och 

alla av dem är en av de gudomliga sätt, tar gudomliga Guds lamm; alla former, har sol gudomliga 

oskuld; eftersom alla har samma princip; Ingen är född i himmelriket; Eftersom ingen äger, totala 

evigheten; Om inte fadern. alla utan undantag, är gudomligt underordnade, kärleken till den 

himmelska fadern; och denna gudomliga kärlek, är levande och expansiva; framåt fadern, och 

framsteg barnen; i evighet, hans gudomliga andliga hierarkier. 

 

Ja liten pojke; Jag vet att du inte lämnar tänkande om bror smycken Ondania smycken; Jag vet att 

världen kommer att förakta för att han vågade att sälja i fem hundra vapensköldar, Guds lamm. Han 

kommer bli ihågkommen av alla generationer, som den moderna judas; och honom, där i er värld, 

miljontals ambitiösa; det de gör inte trepidan att sälja till sin egen evighet; Därför kommer att jag 

berätta liten pojke, som detta demon kommersiella ambition, tårar av blod kommer gråta; Han 

kommer att ställa samma Guds lamm, återuppstå i nya köttet. Det kommer att be be miljoner, 



tillbaka till att vara ett barn; men du kommer inte få någonting; eller rätt att använda i livet, 

gudomliga lammet av silver; symbol för renhet och renhet samvete av varje; En tid som vi gav 

honom, så han represalier; Det är en av de miljoner, som förbannelse guld; förbanna sina egna seder; 

förbanna sina egna föräldrar; och han hans till ödmjuk i hjärtat; dem som har respekt för det 

gudomliga ordet; något som gjorde denna anda, i en annan värld; Han bodde upphetsad i en filosofi 

som varar som varar ett efemära liv av kött. Det matas från en filosofi som inte lämnat evighet heller 

träder i himmelriket; så det kommer att hända med samtal, rika i världen. de förbannelse far och 

mor; mitt i en gråt och tandagnisslan; Anledningen är mycket enkel; gudomlig rättvisa, medan mer 

välfärd njöt den mänskliga anden, allvarligare är rättvisa; läras genom det gudomliga ordet, att alla är 

lika inför Gud. Därför måste regeringen i landet, har varit lika för alla. Ja så skedde inte, var det en 

grupp av demoner, som såg den regeln var en bra affär; världen vet dessa demoner, som inte tog 

hänsyn till min gudomliga buden, av kapitalister; de är skaparna av god vetenskap; av dessa 

förbannade, finns det i världen, rika och fattiga. av dessa demoner blir terrestrial världen gudomligt 

juzjado; de är skyldiga, av gråt och tandagnisslan tänder, miljoner och åter miljoner min ödmjuka 

barn; mer, ingen demon, kränker min gudomliga lagen, kommer undan; Det gör det betala; öga för 

öga, tand för tand; Det är lagen av världarna av köttet. ofullkomliga världar; mikroskopiska världar; 

Det enda hopp kvar för dessa förbannade, är omvändelse. Därför, om omvändelse enloquecerían 

ingen exsistiria, dessa demoner; gudomliga fadern, skapade änglar; och stolthet som kommer från fri 

vilja andliga, göra dem demoner; Jag glömmer, som förlorade i mörker; skrivit var, att den gudomliga 

far Lord är evigt ljus; och medan mer lidit en varelse, är störst i himmelriket; Därför, utvalda, var valt 

själva. av hans verk är de första; skrevs, som är enklare som mellan en kamel genom ett nålsöga än 

en våldtäktsman i himmelriket; Detta har många betydelser; förklarar hur noggrann är den gudomlig 

rättvisan; Det visar att djur samtalen, är stor i himmelriket. som för skaparen, inte djur exsisted i hans 

gudomliga boningar; endast exsisted barn; har fysisk form ha; begreppet djur, är en gudomlig ras av 

liv, för dessa andar; De bad att kallas djur. och de bad att få träffa samma filosofi; som vissa andar 

bad de att vara mänskliga apor; och de bad att testas i denna filosofi; skrivit var, att varje ande är 

testat i livet. inte bara människan kallas; men för att alla människor; Ingen är mindre gudomliga 

fadern Herren. gudomlig rättvisa är så enorm, att vikten av att vara en mänsklig varelse, är förlorat i 

oändligt; ännu mer; mänskligt liv, ser med en gapande likgiltighet; med samma likgiltighet, som 

används för människan. ännu mer; mänskligt liv, är nästan okänd i himmelriket; vet bara, att i dessa 

polvitos, förlorade i rymden. många kallar planeter, lever livet enhet; och vet, att vid ett givet 

ögonblick, skall det finnas inga spår, av vad som var en värld; Detta är skrev: kommer att passera 

jorden. mer min gudomliga ord ska aldrig förgå; Därför gudomliga ord: ljuset, och ljuset gjordes; Ändå 

fortsätter att producera världar och Solar; i sådan mängd, som sinnet kan föreställa; Gudomliga 

telepatisk lärt teckning, att gudomliga Guds lamm, solar ursprung. har en egen levande filosofi; har 

egna expansiva Trinity; innan att planeten jorden, uppstå till livet, redan, gudomliga Guds lamm, var 

född på nytt, på andra planeter; din gudomliga regeringstid har inte, inte heller har ingen gräns; 

Trinity living, multiplicerar och expanderar på sina egna tänkande barn, gudomliga arv; alla har en del 



av el i era kroppar; att el, motsvarar i sin evolutionära åtgärd, en mikroskopisk del av den expansiva 

treenigheten; Du är mikroskopiska fotsulorna; men så mikroskopiska, som fortfarande inte skiner; 

Det fortfarande dominerar i dig, köttet. med dess åtföljande passioner; för att kunna lysa, måste du 

vara född igen; Anden, måste passera genom successiva kroppar av kött. framme vid en viss tidpunkt, 

att lysa andlig, överträffar påtaglighet av köttet. Det är varför det var skrivet: svag är köttet. Det 

innebär att kunskap, skiner som en sol; Gör köttet, utan laga kraft; och innebär att all kunskap 

omvandlas till fysiska kropp ljusa; denna gudomliga process uppfyllt alla Solar av universum; de var 

mycket liten, eftersom det är en varelse av kött, vara stor i himmelriket. de var varelser i kött, i 

kolossala världar som inte längre; Solar som helhet, utgör universella gudomliga kunskapen; kallas 

treenigheten; så, som den gudomliga Moses shine i glans och majestät; hans ansikte utgick solar 

vätska; hans ansikte var en gudomlig solen. med den skillnaden, att av den ljusstyrkan, lämnade han 

en gudomlig magnetisk kraft; att han var kontrollerad av sitt eget sinne; denna gudomliga makt, har 

varit en av de största underverk, som någon sinne har besatt; med denna mentala kraft öppnade 

Moses vatten; utvecklat, blood River; Jag har gjort många gudomliga tecken, på den oändliga kraften i 

den himmelska fadern Jehovah; silver fartygen, har mycket att göra med dessa gudomliga krafter; De 

har också sublima uppdrag. i deras egen lagstiftning. Hur har dem alla profeten av kött. Ingen kan bli 

profet, om du inte har egna andliga krafter; av dem, den gudomliga eviga fadern, bygger på att mata 

världarna; den gudomliga medium som används, är samma på alla gånger; Det bör inte glömmas, att 

alla anda när det lämnar marken, passerar till den himmelska världen; Det går en annan gång; Det är 

inte tiden på jorden. är den himmelska tid; i en jord-talet motsvarar en ljusblå andra; Varje gång det 

sker på jorden, därför bara en stund i himmelriket; Detta exempel är giltig, när alla mänskliga anden, 

har levt enligt det gudomliga uppdraget. Han sade: dyrka er Herre, framför allt saker; av alla 

rikedomar; av om dig själv; Detta innebär att enligt min gudomliga uppdrag, något markbunden son, 

kan komma in i himmelriket; Eftersom alla har använt pengarna; Denna filosofi, och råddes att 

världen. Sedan många århundraden sedan: Ät inte från kunskapens träd av bra material. eftersom det 

är över. närande själv med vad det kostar; Vad gör ansträngningar, och tjänar merit; du kommer att 

tjäna bröd i din panna, svett Vad uppgår till en livstid av ärlig; gudomliga fadern Herre, sade: 

explodera din bror. inte sa: bli rik; inte sa: skapar rika och fattiga. verkligen än inte; Vad menas med 

gudomlig far, är: styr du, enligt ditt samvete; alla ödmjuka, vara först; en annan meddelande säger: är 

lättare som mellan en kamel genom ett nålsöga; som en rik i himmelriket; en annan tillkännagivande: 

det vill säga ta hand om vänster, av omoral rätt; till vänster är folket. är son till man; son till arbetet; 

och till höger, är den korrupta; som tror att pengarna kommer att köpa köttet, uppståndelse 

vilseledda! uthållighet i något uppfanns av det mänskliga sinnet, är superb andliga när detta mänsklig 

uppfinning, tar inte hänsyn till det högsta mandatet. Det har hänt i andra världar; utsträckning har 

dessa världar tagits bort från rymden; Därför skrevs gudomligt: många anrop till försök den mänskliga 

filosofin; och få de utvalda, som kommer in i himmelriket; den gudomliga arv leder till varje ande, att 

bli en strålande sol av visdom. Ingen är mindre i denna gudomliga lag; Himmelriket, är den högsta 

ära, som kan låtsas att en mikroskopisk varelse; Den kom ut; mer måste till den, vara ren; Du bör inte 



ta demonisk påverkan; Hur är rikedom; som lär dig varit anslå, något som varar endast en chimär i 

landet. en dime, tar anden, när han återvänder till platsen, där kom tillfälligt; tvärtom; Du måste ge 

hänsyn till den tid som spenderas på jorden. andra-av-andra grund; Sedan han föddes till liv, tills det 

kallades i himlen; storhet, representerar aldrig rikedomen; all rikedom, är förlust av tid för anden. alla 

förbanna det; När du har kvar i livet. som välstånd, stänger les porten till himlen; skriven: kan inte 

tjäna två herrar. rikedom är serveras eller tjänade Herren. Ja utnyttjat varelse rikedomen; att veta 

vad som väntar, har denna varelse redan fått sin belöning; har inte gudomlig tillägg; Du kan inte ange 

den gudomliga härligheten. Det är så bra i jorden, och krympte i himmelriket; gudomliga Guds lamm, 

gudomlig filosofi är oändliga oändlig keruber allianser; som komponerar varje molekyl av kött och 

ande; Gudomliga Guds lamm, representerar den unika filosofi, som kommer att finnas kvar i landet. 

Det är den enda orsaken, som oändlig sprit, krävde bevis för mänskligt liv; Det är en produkt av en 

livsmodell, som har mött det gudomliga buden; utan att bryta mot, även en mikroskopisk del av den. 

Det är barnets egen filosofi; filosofin av ett barn, är närmaste till den angeliska filosofin; är de mer 

renhjärtade; de är inte engagerad, eller korrupt, i deras seder; de är de enda, som vetenskapen om 

bra, inte har ruttnade; alla andra filosofier, skapad av det mänskliga sinnet, försvinna; de är inte i den 

nya världen; som alltid, har djävulen ingått i himmelriket; espiritus-ninos, vet att himmelriket; de 

stora andliga guiderna, undervisas; från evighet tillbaka; oöverträffad folksamlingar, är förvånad, 

kolossala solar TV skärmar; se i dem, universal TV; Det har ingen början; och har nej slut; Det finns 

världar som har förekommit och det kommer att vara; ser konstiga världar; världar på kriga; sett med 

andra ord, alla idéer hur mycket varelse är född, i expansiva universum av tänkande; idéer, att den 

eviga tiden har de blivit kolossal världar; Där, bevittna espiritus-ninos, födelsen, utveckling och 

våndan av världar; de ser gudomliga processen, för hur en mikroskopisk idé, materialiseras i en 

planet; de ser förunderliga planetariska berättelser; det som ofta överförs världen världen; Finns det 

mer än någon inspirerande geni; att hålla i åtanke, en vag och gudomliga idé som sett i himmelriket; 

därifrån kommer de framtida lärorna; den tull som omformar in i planeter; som profeterna föra 

särskild världen; Där, den förstfödde sons, inspirerad och studie, gudomliga planer. alla vill ha ett 

uppdrag i fjärran planeter; alla galaktiska kategorier; oändliga former av liv. bland dem finns världar 

av kött. tillhör mikroskopiska planeten jorden. planeter kallas pulver; Det var där den gudomliga first 

Solar, Kristus, kallas till den evige Fader Gud, kom till jorden för att lära en ny lag om kärlek; att 

undervisa den gudomliga läran om gudomliga Guds lamm; Det kom inte att lära ut användning av 

våld; eftersom kraften, han hade redan uppfyllt mandatet; Hon hade redan testats på planeten; Det 

hade redan uppfyllt sin egen evolution i den mänskliga varelsen; Kristus kom till världen, ett nytt sätt 

att leva; Det var inte den brutala tid fördömda konungar, han kom till jorden. Dessa demoner, 

skurkar, såg hotar deras förbannade privilegier; Det är därför de fascinerad och dräpte förstfödde sol; 

hänt, vad ens händer på jorden; de moderna rika, är själva andar, principen om jorden. Dessa 

demoner överdriven ambition, dödade också; det som händer i ditt eget land. vet inte dessa 

förbannade, som i samma luckan, är gudomlig rättvisa; gråt och tandagnisslan, vänta på dig; att veta 



för moraliska instruktioner, de ödmjuka är först innan den himmelska fadern Jehovah; de bör vara de 

första att styra världen. som är först i himlarnas rike. 
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