
BANAL NA KORDERO NG DIYOS; HIS DIVINE Philosophy; ANG BANAL NA 

KORDERO NG SILVER; KAPAKUMBABAAN GINAWA LAMB; NEW TRIUMPH OF 

BANAL NA KORDERO NG DIYOS SA LAKAS at pagmamataas HUMANA.- 

Oo maliit na anak na lalaki; Patuloy kami sa banal na pilosopiya nagturo sa 

aking Divine utos; kung ang lahat ng sangkatauhan ay inihahatid sila, ako 

siguruhin mo anak ko, na ang sangkatauhan ay magkakaroon ng walang 

pangangailangan para sa isang banal na paghuhukom; ang banal na utos ay 

ibinigay sa mundo, upang sa pamamagitan ng mga ito, gumawa magsipaniwala 

sa bawa't espiritu, ang kanilang mga pagsubok sa buhay; nagkaroon ng isang 

naibigay na instant, na ang bawat espiritu, alam ang lahat ng buhay sa mundo 

sa pangangatawan; nguni't hindi nila naalaman na maaga o huli patunayan ang 

isang tiyak na pilosopiya; hindi lamang pilosopiya ng tao; para planets testing 

ang mga ito ay walang hanggan; Sila ay hindi kailanman ay may limitasyon; at 

sila ay hindi kailanman sila ay may tinatangkilik; Ang Kordero ng Diyos, ang 

Diyos ang banal na utos ng pag-ibig at kababaang-loob, para sa bawat pag-iisip 

na nilalang; ng lahat ng mga hayop masama tinatawag na, lamang ang banal 

Lamb, ay kumakatawan ang tanging kawalan ng kasalanan; dahil ito ay hindi 

nauugnay sa anumang pagkilos ng puwersa; nito sensitivity, ay nakakuha siya 

ng isang banal na kagustuhan sa malayang kalooban ng mga banal na Ama na 

si Jehova; kababaang-loob, ay nasa banal na Kordero; at walang 

pagpapakumbaba, walang sinuman ang pumapasok sa kaharian ng langit; 

nasusulat, magaan pa sa isang kamelyo sa butas ng isang karayom, kay sa 

isang violator ng aking banal na batas sa Kaharian ng Langit; bawat tao na 

espiritu ay nagsalita sa mga banal na Kordero, bago pagdating sa pagsubok ng 

buhay; lahat ng tao espiritu, praised niya sa kaharian ng langit; lahat ng nilalaro 

sa makalangit na tahanan; para doon, ang bawat bata, hindi mga hayop; lahat ay 

mga anak ng iisang Ama; anuman ang kanilang pisikal na anyo, o pilosopiya; sa 

Kaharian ng Langit, ang lahat ay telepatiko; Sapagka't ang lahat ay naabot nila 

walang hanggang kaluwalhatian; ito gastos walang katapusan sweats harap; sa 

walang hanggan mga planeta; gaya ng nasusulat, na ang bawat espiritu ay 

dapat ipanganak na muli, upang maabot ang kaharian ng Dios; ito ay 

nangangahulugan na ang bawat espiritu, ay may isang peregrinasyon sa 

materyal na sansinukob; pumasa sa pamamagitan ng walang katapusan 

planets; Subukan walang katapusan na philosophies; at lahat ng mga ito, ang 

mga ito ang isa sa mga banal na mga form, na tumatagal ang banal na Kordero 

ng Diyos; lahat ng anyo, nagtataglay ang banal na araw innocence; lahat sila ay 

may parehong prinsipyo; walang isa ay ipinanganak dakila sa kaharian ng 

langit; dahil walang sinuman ang may, ang kabuuang kawalang-hanggan; kung 

hindi ang Ama; lahat nang walang exception, ay divinely subordinates, ang pag-

ibig ng mga banal na Ama; at ang banal na pag-ibig, ay nakatira at malawak; 

Ama pag-unlad, at pag-unlad sa mga bata; pagsunod sa kawalang-hanggan, ang 

kanyang banal na hierarchies espirituales.- 



 

 

Oo maliit na anak na lalaki; Hindi ko alam ihinto ang iniisip tungkol sa mga mag-

aalahas kapatid Ondania alahas; Alam ko lahat ng tao despise; dahil siya dared 

upang magbenta limandaang crowns, ang Kordero ng Diyos; Ito ay remembered 

para sa lahat ng henerasyon, pati na ang mga modernong mga Judas; at sa 

kanya, doon sa iyong mundo, milyon-milyong mga mapag-adhika; trepidan hindi 

na ibenta sa sarili nitong kawalang-hanggan; Kaya sasabihin ko sa anak ko, ito 

demonyo ng komersyal ambisyon, iyakan luha ng dugo; magtanong sa 

parehong Kordero ng Diyos, na mag-uli sa bagong laman; tinanong kung paano 

milyon-milyong ay nagtanong, bumalik sa pagiging isang bata; ngunit 

makakakuha ka ng wala; o ang karapatan na gamitin sa buhay, ang banal na 

Lamb Silver; simbolo ng kalinisan at kadalisayan ng budhi ng bawat isa; Aming 

ipinagkaloob sa kanya ng sapat na panahon, upang muling isaalang-alang; Ito 

ay isa sa mga milyon-milyong na sumpain ginto; susumpain ang kanilang 



sariling mga kaugalian; susumpain kanilang sariling mga magulang; at inggit 

ang mababang-loob, mga taong naging magalang ng banal na salita; bagay 

tulad ng, ay na ito espiritu, sa ibang mundo; Siya ay nanirahan excited sa isang 

pilosopiya, na tumagal hanggang kailan isang ephemeral buhay ng karne; Siya 

ay fed isang pilosopiya, na kung saan ay hindi magbigay ng hindi kawalang-

hanggan at hindi rin ang pagpasok sa kaharian ng langit; gayon din ang 

mangyayari sa mga tinatawag na mayaman mundo; nanganunumpa sa ama at 

ina; amid magdalamhati at pagngangalit ng mga ngipin; ang dahilan ay napaka-

simple; sa banal na katarungan, habang ang karamihan welfare Naging masaya 

ang mas malubhang mga tao na espiritu ay katarungan; Ito ay itinuro sa 

pamamagitan ng mga banal na salita, na ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng 

Diyos; samakatuwid, ang pamahalaan ng Earth, ay dapat na katumbas para sa 

lahat; Kung iyon ay hindi mangyayari ay dahil sa isa sa mga grupo ng mga 

demonyo na nakakita na namamahala ay isang mahusay na pakikitungo; ang 

mga demonyo, hindi isinasaalang-alang ang aking Divine Utos, alam ng mundo 

ng mga kapitalista; ang mga ito ay ang mga tagalikha ng pagkakilala ng mabuti; 

para sa mga damn, may mga mayaman at mahirap sa mundo; sa pamamagitan 

ng mga demonyo, ang panlupa mundo ay divinely hinahatulan; sila ang may 

kasalanan, ang nangahahapis at pagngangalit ng mga ngipin, milyon-milyong at 

milyon-milyong mga aking magpakaaba mga anak; Bukod dito, walang 

demonyo, ang aking banal na batas lumabag, makatakas; na ginagawang pay; 

mata kung mata, ngipin kung ngipin: ang kautusan tungkol sa mga mundo sa 

pangangatawan; ng di-sakdal sanglibutan; ng mikroskopiko mundo; ang tanging 

pag-asa ang natitira upang ang mga sinumpa, ay pagsisisi; Kaya kung pagsisisi 

exsistiría hindi, ang mga demonyo masiraan ng bait; ang banal na Ama, nilikha 

anghel; at ang kapalaluan emanating mula sa espirituwal na malayang kalooban, 

lumiliko ang mga ito sa mga demonyo; Nakalimutan ko na, nawala sa kadiliman; 

Ito ay isinulat, na ang banal na jehova Ama ay walang hanggang liwanag; at ang 

mas siya suffered isang nilalang, mas malaki ay ang Kaharian ng Langit; 

samakatuwid, ang mga hinirang ay ang kanilang mga sarili inihalal; para sa 

kanilang mga gawa, ang mga ito ay ang unang; ito ay nakasulat, ito ay mas 

madali pa sa isang kamelyo sa butas ng isang karayom, kay sa isang rapist sa 

Kaharian ng Langit; Na ito ay maraming kahulugan; Siya ay nagpapaliwanag 

kung paano mahigpit ang banal na katarungan; Tinawag nila palabas hayop na 

dakila sa kaharian ng langit; bilang para sa Lumikha, hindi exsisted hayop sa 

kanilang abodes banal; exsisted lamang mga bata; magkaroon ng pisikal na 

anyo ang mga ito; hayop konsepto ay isang banal na pagsubok ng buhay para 

sa mga espiritu; tinanong nila ang sila'y tawagin hayop; at tinanong nila upang 

malaman ang konsepto ng ang parehong; tulad ng ilang mga espiritu, ay 

itinanong niya upang maging tao Monitos; At kanilang itinanong sa upang 

masuri sa pilosopiya na ito; Ito ay isinulat, upang ang bawa't espiritu ay 

sinubukan sa buhay; hindi lamang tinatawag na tao; kundi ang lahat ng buhay 

na tao'y; dahil walang tao ay mas mababa sa harap ng banal na Ama ng 

Panginoon; Katarungan ng Diyos ay kaya napakalawak na ang kahalagahan ng 



pagiging isang tao, ay nawala sa walang hanggan; Bukod dito; buhay ng tao ay 

itinuturing na may isang pagsuray pagwawalang-bahala; na may parehong pag-

iintindi, siya ay bihasa sa mga tao; Bukod dito; buhay ng tao, ay halos hindi 

kilala sa Kaharian ng Langit; lamang namin malaman na sa mga polvitos, nawala 

sa espasyo; maraming call planeta, exsiste living life; at alam nila na sa 

anumang naibigay na sandali, magkakaroon ng walang bakas ng kung ano ang 

isang mundo; ito ay isinulat: pahintulutan mo ang Earth; higit pa sa aking banal 

na mga salita ay hindi lilipas; samakatuwid ang banal na salita: Magkaroon ng 

liwanag, at liwanag ay ginawa; ay pa rin paggawa ng mga mundo at suns; sa 

tulad ng isang halaga bilang ang isip ay maaaring isipin; ang banal na telepatiko 

drawing, nagtuturo na ang banal na Kordero ng Diyos, ay ng solar pinagmulan 

Ito ay may sariling buhay na pilosopiya; Ito ay may sariling malawak Holy 

Trinity; bago ang planetang Earth, magbangon ka sa buhay, at ang banal na 

Kordero ng Diyos, ay isinilang muli sa ibang mga planeta; Kanyang banal na 

paghahari ay walang kalooban, walang limitasyon; Buhay Mapalad Trinity, i-

multiply at palawakin sa kanilang sariling mga anak na pag-iisip, banal na mana; 

lahat ay may isang bahagi ng koryente sa iyong katawan; na ang koryente ay 

tumutugon sa kanyang evolutionary lawak, isang mikroskopiko bahagi ng 

malawak na Holy Trinity; sois mikroskopiko soles; ngunit kaya mikroskopiko, 

hindi pa rin mo lumiwanag; pa rin predominates sa iyo, sa laman; sa kanyang 

attendant kinahihiligan; upang Shine, ikaw ay dapat na isilang na muli; ang 

espiritu ay may upang pumunta sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga 

katawan sa pangangatawan; pagdating sa isang naibigay na sandali na ang 

espirituwal na liwanag, ay lumampas sa katotohanan ng laman; Iyon ang dahilan 

kung bakit, ito ay nakasulat: ang laman ay mahina; Ito ay nangangahulugan na 

kaalaman, nagiging maliwanag tulad ng araw; paggawa ng karne, mawawalan ng 

kabuluhan; at ang ibig sabihin nito na ang lahat ng kaalaman ay transformed sa 

Bright pisikal na katawan; ang banal na proseso ay may matugunan ang lahat 

ng mga suns ng uniberso; ay chiquititos, tulad ng ito ay isang nilalang ng 

laman, upang magiging dakila sa kaharian ng langit; Sila ay mga nilalang ng 

laman, napakalaki mundo na ay hindi na; ang Suns bilang isang buo, ay 

bumubuo sa unibersal na banal na kaalaman; tinatawag Holy Trinity; kaya, 

bilang ang banal na Moses ay nagliliwanag sa kaluwalhatian at kamahalan; 

kanyang mukha radiated solar likido; ang kanyang mukha ay isang banal na 

araw; na may pagkakaiba, na glow, ay dumating ang isang banal na magnetic 

kapangyarihan; kung saan ito ay kinokontrol sa pamamagitan ng kanyang 

sariling pag-iisip; ang banal na kapangyarihan, ay naging isa sa mga 

pinakadakilang mga kababalaghan, na kung saan ay may nagmamay ari ng 

isang isip; na may ganitong kaisipan kapangyarihan, binuksan ni Moises ang 

tubig na ito; Bumalik siya sa ilog ay magiging dugo; Nagkaroon ako ng 

maraming banal na mga palatandaan, ng walang hanggang kapangyarihan, 

banal na Ama na si Jehova; ang pilak na mga sisidlan, mayroon magkano ang 

gagawin sa mga banal na kapangyarihan; sila ay mayroon ding sublime misyon; 

sa sarili nitong mga batas; bilang siya ay may bawat propeta ng karne; walang 



sinuman ang maaaring maging isang propeta, maliban kung siya ay may 

kanyang sariling espirituwal na kapangyarihan; ng mga ito, ito ay gumagamit ng 

banal na walang hanggang Ama, upang isulong ang sanglibutan; ang banal na 

nangangahulugan na ito ay pantay-pantay sa lahat ng edad; Hindi mo dapat 

kalimutan na ang bawat espiritu kapag ito ay umalis sa Earth, ay ipinapasa sa 

mundo selestiyal; may napupunta sa isa pang oras; Ito ay hindi ang materyal 

panahon ng Earth; ay ang celestial panahon; kung saan ang isang pang-lupang 

siglo, naaayon sa isang pangalawang selestiyal; samakatuwid, sa bawat oras na 

elapses sa Earth, ay lamang ng isang sandali sa kaharian ng langit; Halimbawa 

na ito ay may-bisa, kapag ang bawat tao na espiritu, ay nanirahan ayon sa banal 

na utos; na nagsasabing: Kayo'y magsisisamba sa inyong Panginoon, sa itaas 

lahat ng bagay; higit sa lahat na kayamanan; higit sa iyong sarili; ito ay 

nangangahulugan na ayon sa aking banal na utos, walang makalupang anak, 

makapapasok sa kaharian ng langit; dahil ang lahat ay may ginagamit ang 

salapi; ito pilosopiya, at siya ay binigyan ng babala sa mundo; maraming siglo 

na ang nakakaraan: huwag kang kakain mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng 

mabuti materyal; sapagkat ito ay pansamantalang; nútrete kung magkano ang 

pamasahe; ito gastos pagsisikap at pagiging karapat-dapat ay kikitain; ikaw ay 

kumain ng tinapay sa pamamagitan ng pawis ng iyong noo ay parang; na kung 

saan ay katumbas ng isang buhay na may mabuting katunayan paggawa; jehova 

banal na Ama ay hindi sinasabi ng nananamantala ng iyong kapatid; Sinabi niya: 

makakuha ng mayaman; ay hindi sinasabi, ay lumilikha ng mayaman at mahirap; 

Tiyak na hindi; na nangangahulugang ang banal na Ama, ay gobiérnate, ayon sa 

iyong budhi; lahat mapagpakumbaba, maging una; ang iba pang mga notice 

sabi ay mas madali sa butas ng isang karayom sa pagitan ng isang kamelyo; 

isang taong mayaman sa kaharian ng langit; ang iba pang babala: mag-ingat na 

sa kaliwa, ang karapatan imoralidad; kaliwa ay ang mga tao; Siya ang anak ng 

tao; child labor; at kanan, ay mga bulok; na naniniwala na may mga pera, ay 

bumili ng muling pagkabuhay ng laman; Dreamers! pagtitiyaga sa isang bagay 

imbento ng isip ng tao, ay espirituwal pagmamataas kapag na imbensyon ng 

tao, ay hindi isinasaalang-alang ang kataas-taasang command; Ito ang nangyari 

sa iba pang mga mundo; sa naturang isang lawak, na ang mga daigdig ay 

tinanggal na mula sa kalawakan; Ito ang dahilan kung bakit divinely ito ay 

isinulat ng maraming mga tawag upang subukan pilosopiya ng tao; kakaunti 

ang mga nahirang, na ay papasok sa kaharian ng langit; banal na pamana ay 

humantong sa bawa't espiritu, upang maging isang nagniningning araw ng 

karunungan; walang tao ay mas mababa sa ito banal na batas; ang Kaharian ng 

Langit, ay ang pagpaparangal kaluwalhatian, maaari nilang sipsipin isang 

mikroskopiko nilalang; ito ay dumating out; nang magbalik sa kanya, dapat 

mong ibalik malinis; ay hindi dapat dalhin demonic impluwensya; bilang ay ang 

kayamanan; na nagtuturo ay may upang sakupin, isang bagay na lamang ay 

tumatagal ng isang kimera sa Earth; isang malaking halaga, ang espiritu 

tumatagal, kapag siya ay nagbalik sa lugar, kung saan siya kaliwa sa bawa't 

sandali; sa laban; Kailangan mong magbigay ng isang account ng oras na 



ginugol sa Earth; segundo sa bawat segundo; mula sa kapanganakan sa buhay, 

hanggang sa siya ay tinatawag na sa langit; kadakilaan, ito ay hindi kailanman 

kumakatawan kayamanan; lahat ng kayamanan, ay pag-aaksaya ng oras para sa 

mga espiritu; ang buong sumpa; kapag sila ay may kaliwa buhay; bilang 

kayamanan, isinara ang pintuan ng langit; Ito ay isinulat: hindi ka 

makapaglilingkod sa dalawang panginoon; o nagsilbi sa kayamanan, o 

naglingkod sa Panginoon; Kung ang nilalang ginamit ang kayamanan; pag-alam 

kung ano ang aasahan, na nilalang na natanggap ang kanilang gantimpala; 

Bukod dito hindi banal; Hindi mo maaaring ilagay ang banal na kaluwalhatian; 

siya Pinalaking sa Earth, at shrank sa Kaharian ng Langit; banal na pilosopiya 

ng banal na Kordero ng Diyos, ay nasa walang-katapusang infinities alliances 

kerubin; na ang bawat Molekyul ay binubuo ng laman at ng espiritu; Ang banal 

na Kordero ng Diyos, ay ang tanging pilosopiya na ay mananatili sa Earth; ay 

ang tanging dahilan, kung bakit walang katapusan na mga espiritu, tinanong nila 

para sa katibayan ng buhay ng tao; Ito ay ang produkto ng isang modelo buhay 

na nakaganap na ng banal na utos na ito; nang hindi nilalabag o isang 

mikroskopiko bahagi nito; Ito ay ang pilosopiya ng isang bata; ang pilosopiya 

ng isang bata, ay pinakamalapit sa ang pilosopiya angelic; Ang mga ito ay sila 

ay mas may malinis na puso; Ang mga ito ay hindi nakatuon, at hindi rin corrupt 

nasa kanilang mga daan; Ang mga ito ay lamang ang mga na pagkakilala ng 

mabuti, ay hindi rotted; lahat ng iba pang mga pilosopiya, na nilikha ng isip ng 

tao, mawala; Hindi nila ipasok ang bagong mundo; gaya ng dati, ang diyablo ay 

pumasok sa kaharian ng langit; espiritu-anak, alam na ang kaharian ng langit; 

ang dakilang espirituwal na gabay, ito ay itinuro; mula kawalang-hanggan 

nakalipas; mga walang uliran crowds, nanonood sa sindak, ang napakalaki solar 

mga screen ng telebisyon; Makita nila sa kanila, universal telebisyon; kung saan 

ito ay walang simula; at walang katapusan; nagkaroon ng mga mundo at nakita; 

kakaibang mundo ay; worlds galactic digmaan; Tumingin sa ibang salita, lahat 

ng mga ideya sa lahat ng nilikha ay ipinanganak, sa pag-iisip ng pagpapalawak 

universe; mga ideya, na sa pagdaan ng eternal oras, ay naging napakalaki 

sanglibutan; doon, espiritu-bata, saksihan ang kapanganakan, pag-unlad at 

matinding paghihirap ng ang sanglibutan; makita ang lahat ng banal na proseso 

ng isang mikroskopiko ideya ay katawanin sa isang planeta; Planetary hitsura 

kahanga-hangang mga kuwento; na madalas ay nakukuha mula sa mundo sa 

mundo; may arises higit sa anumang kagila henyo; isinasaisip, isang malabo at 

banal na ideya ng kung ano ang nakikita sa Kaharian ng Langit; may bumangon 

doktrina hinaharap; customs na ibahin ang anyo ng mga planeta; na 

magtataglay ng mga propeta na ibinigay mundo; doon, panganay bata ay 

inspirasyon at pag-aaral, banal na mga plano; lahat ay nagnanais ng isang 

misyon sa mga lubhang remote planeta; ng lahat ng galactic kategorya; ng 

walang hanggan anyo ng buhay; kasama ng mga ito ay ang mga mundo sa 

pangangatawan; ito ay kabilang sa mikroskopiko planeta Earth; planeta na kilala 

bilang powders; doon ay kung saan ang banal na Panganay Solar, tinanong ni 

Cristo ang walang hanggang Ama si Jehova, dumating sa Earth upang magturo 



sa isang bagong batas ng pag-ibig; pagtuturo ng banal na doktrina ng banal na 

Kordero ng Diyos; Hindi siya dumating upang turuan ang paggamit ng puwersa; 

para sa lakas, na siya ay natupad ang utos; Siya ay nai-nasubok sa mga planeta; 

Na siya ay sa kaniyang sariling ebolusyon sa tao na nilalang; Jesucristo ay 

nagdala sa mundo sa isang bagong paraan ng pamumuhay; na hindi gusto ang 

mga hari sa Brutal damn oras siya dumating sa Earth; mga demonyong ito, 

lumang rascals, nakita malagay sa panganib ang kanilang mga pribilehiyo 

damned; na ang dahilan kung bakit nagpakana at pinatay, ang Solar Panganay; 

ang nangyari, kung ano ang mangyayari pa rin sa Earth; modernong mayaman 

ay mayroong gayon ding espiritu, ang mga prinsipyo ng Earth; ang mga 

demonyo ng ambisyon, sila din papatay; bilang ang nangyayari sa iyong sariling 

lupain; Hindi nila alam kung ang mga sumpain, na sa parehong fold, ay banal na 

katarungan; tumangis, at gnashing ng mga ngipin, naghihintay para sa kanila; 

pag-alam para sa moral na pagtuturo, ang mapagpakumbaba ay ang unang bago 

ang banal na Ama ng Panginoon; Dapat nilang maging una na mamuno sa 

mundo; dahil ang mga ito ang unang sa Kaharian ng HEAVENS.- 

Alpha at Omega 
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