
Барраи ХУДО ХУДО; Фалсафа ХУДО СИТ; Барра ХУДО нуқра; Барра дод 

фурӯтанӣ; Комѐбии НАВИ барраи ХУДО Худо бар қувва ва ИФТИХОРИ HUMANA.- 

Бале, писари; Мо минбаъд низ бо фалсафаи илоҳӣ аҳкоми илоҳӣ ман омӯхтааст; 

агар ҳамаи мардумро ҳидоят мекард, ман аз ростӣ ба шумо Писари ман, ки 

инсоният, як ҳукми илоҳӣ лозим нест; Аҳкоми Илоҳӣ ба ҷаҳон дода шуданд, то ки 

ба воситаи онҳо, кунад Ба ҳар рӯҳ, озмоиши ҳаѐт; зеро буд, як лаҳза, ки ҳар рӯҳ, 

медонед, тамоми умр дар бораи ҷаҳониѐн башар аст; Вале онҳо медонистанд, ки 

дер ѐ зуд исбот фалсафаи махсус; на танҳо фалсафаи инсонӣ; барои сайѐраҳо 

озмоиш онҳо бепоѐн доранд; Онҳо ҳеҷ гоҳ лимити доранд; на доранд, онҳо 

ҳамеша дошт; Барраи Худо, Худои ҳукми илоҳӣ аз муҳаббат ва фурӯтанӣ, ки 

барои ҳар гуна ҷунбандае дар фикр аст; тамоми ҳайвонот маълум бад, танҳо 

Барра илоҳӣ, танҳо бегуноҳии аст; зеро ки дар он новобаста ба ҳар гуна амали 

қувваи аст; ҳассосияти он, ба ӯ даст як афзалият илоҳӣ дар иродаи озоди илоҳӣ 

ба Яҳува Падари; фурӯтанӣ дар Барраи Худо аст; бе фурӯтанӣ, ҳеҷ кас ворид 

Малакути Осмон; навишта шудааст, он барои як шутур аз чашми сузан беш аз як 

violator аз қонуни илоҳӣ ман дар Малакути Осмон осонтар аст; Ба ҳар рӯҳ инсон 

бо Барра Худо пеш аз омадан ба озмоиши ҳаѐт сухан; тамоми рӯҳҳои инсон, ӯро 

дар Малакути Осмон баҳои баланд; ҳама, дар диѐри осмонӣ Садо; Зеро он ҷо, ҳар 

як кӯдак аст, табиӣ нест; њамаи кўдакон аз як Падар мебошанд; сарфи назар аз 

шакли ҷисмонӣ он, ѐ фалсафа; ки дар Малакути Осмон, ҳар telepathic аст; Тамоми 

ҷалоли абадӣ расиданд; ки дар он хароҷоти sweats беохир пеши; дар сайѐраҳо 

беохир; чунон ки навишта шудааст, ки дар ҳар рӯҳ бояд аз олами боло таваллуд 

шавад, барои расидан ба Малакути Худо; Ин маънои онро дорад, ки ҳар рӯҳ, 

дорад, ки ҳаҷи коинот моддӣ; мегузарад тавассути сайѐраҳо беохир; фалсафаи 

санҷиш бепоѐн; ва ҳамаи онҳо, ки яке аз шаклҳои илоҳӣ, бо назардошти Барраи 

илоҳӣ Худо ҳастед; тамоми шаклҳои, дорои бегуноҳии офтоб илоҳӣ; ҳамаи онҳо 

принсипи ҳамон; ҳеҷ кас бузург дар Малакути Осмон таваллуд шудааст; зеро ки 

ҳеҷ кас умумии ҷовидро; Агар нест, Падар, намешиносад; тамоми бидуни 

истисно, онҳо илоҳиро, ки ба муҳаббати Худо Падар зертобеи; Ва ин муҳаббати 

илоҳӣ аст, зиндагӣ ва тавсеаи; Пешрафти падар, ва пешравии фарзандони; нигоҳ 

доштани дар абадият, зинанизоми илоҳӣ ӯ espirituales.- 

 

Бале, писари; Ман медонам, ки шумо бас нест, фикр дар бораи ьавоҳиротфурӯш 

заргарӣ Ondania бародари; Ман медонам, беэътиной ҳама; зеро ки ӯ ҷуръат ба 

фурӯш панҷсад тоҷҳои, Барраи Худо; Он барои ҳама наслҳо, ба ѐд ҳамчун Яҳудои 

муосир; мисли ӯ, дар дунѐи шумо он ҷо, миллионҳо фарогиранда; trepidan ба 

абадият худ фурӯш нест; Пас ман ба шумо писар, ки ин дев аз чашмгуруснагӣ 

тиҷоратӣ мегӯям, ки гиря ашки хун; мепурсанд, Барраи Худо ҳамин, аз он аст, ки 

дар ҷисми нав эҳѐ; пурсид, ки чӣ тавр миллионҳо пурсида мешавад, ба будан 

кўдак; аммо шумо ҳеҷ даст; ѐ ҳуқуқи истифодаи ки дар ҳаѐт, дар илоҳӣ Барра 

нуқра; рамзи тозагӣ ва пок виҷдони ҳар як; Мо ба ӯ вақти кофӣ барои аз нав; Ки 

ин яке аз миллионҳо, ки тилло, лаънат; хоҳад гумрукии худро лаънат кунад; 



Падару худи ӯ лаънат; ва ҳасад ба фурӯтанон дили; касоне, ки эҳтиром аз каломи 

илоҳӣ шудаанд; чизе монанди, кард, ки ин рӯҳ, дар ҷаҳон дигар; Ӯ дар бораи 

фалсафа, ки давом ҳаяҷон зиндагӣ чӣ қадар ҳаѐти оддии коркарди гӯшт; Он ба 

фалсафаи ки кард, на абадият ѐ ворид шудан ба Малакути Осмон таъмин 

намекунад сер шуд; то он ки бо ҳамин ном ҷаҳон ки сарватдор шавӣ; Онҳо падару 

модари лаънаташ кунад; Ҷадвали пахши мотам ва ғиҷирроси дандон; Сабаби 

хеле содда аст; Дар адолати илоҳӣ, дар ҳоле ки бештари ҳифзи рӯҳи сахттар 

инсонӣ баҳравар адолат аст; Онро бо каломи илоҳӣ таълим шуда буд, ки ҳама 

назди Худо баробар аст; Бинобар ин, Ҳукумати Замин, бояд барои ҳама баробар 

бошад; Агар ин тавр нашуд, он буд, зеро як гурӯҳи калони девҳо, ки ҳукмронӣ 

дид, ки дар он бизнеси хуб буд; Ин девҳо, ба инобат гирифтани Аҳком илоҳӣ ман 

нест, ҷаҳон ба воситаи capitalists медонад; онҳо бунѐдкори дониши хуб доранд; 

Ин наоварад, он ҷо сарватманд ва камбизоат дар ҷаҳон; аз ҷониби ин девҳо, 

ҷаҳон заминӣ аст, илоҳиро, доварӣ; онҳо ба маломат, ки мотам ва ғиҷирроси 

дандон, миллионҳо кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ман; Илова бар ин, нест дев, 

violator қонуни илоҳӣ ман фирор кард; ки ӯ дар атрофи меравад меояд атрофи; 

чашм барои чашм, ҳар захмеро қасосест; Қонуни ҷаҳониѐн ҷисм аст; ҷаҳониѐн аз 

нокомил; ҷаҳониѐн microscopic; ягона умеди гузошта, ба ин бало занад, тавба 

аст; Пас, агар тавба exsistiría, ин девҳо рафта девона нест; Падар илоҳӣ, Ӯ 

фариштагонро офарид; ва мояи ифтихори мо эҳсос намуда, аз иродаи озод 

рӯҳонӣ, медиҳад ҷаҳаннам; Ман, ки фаромӯш, даст дар торикӣ; Навишта шудааст, 

ки дар илоҳӣ Падари Худованд нури абадӣ аст; ва бештар аз ӯ кашида ҷунбандае, 

калонтар Малакути Осмон аст; Бинобар ин, баргузидагонро ҳастанд, худашон 

интихоб; барои аъмоли худ, ки онҳо бори аввал аст; он навишта шуда буд дар он 

барои як шутур аз чашми сузан аз барои rapist дар Малакути Осмон осонтар аст; 

Ин бисѐр маънои; Ӯ мефаҳмонад, ки чӣ тавр пурра ба адолати илоҳӣ аст; Онҳо 

ѐфт ҳайвонҳо, ки бузург дар Малакути Осмон ҳастанд даъват; барои Офаридгор, 

ҳайвоноти илоҳӣ ва дар хонаҳои худ exsisted нест; танҳо кӯдакон exsisted; 

доранд, шакли ҷисмонӣ доранд; Консепсияи ҳайвон як далели ҳаѐти илоҳӣ, зеро 

ки ин арвоҳи аст; Онҳо хоҳиш карданд, ҳайвонот хонда шавад; ва онҳо 

пурсиданд, то бидонед, фалсафаи ҳамон; ба монанди арвоҳи муайян, ки онҳо 

талаб карда маймун инсон; ва онҳо хоҳиш карданд, ки дар ин фалсафа озмуда 

шавад; Он навишта шуда буд, ки ҳар рӯҳ аст, дар ҳаѐти озмуда; на танҳо инсонӣ 

номида мешавад; балки тамоми ҷаҳониѐн зиндагӣ мекунад; зеро ҳеҷ кас камтар 

пеш аз Падари илоҳӣ ба Яҳува аст; Адолати илоҳӣ аст, то бузургҷусса, ки 

аҳамияти будан инсон аст, ки дар бепоѐни даст; ҳатто бештар аз он; ҳаѐти инсон 

аст, ки бо як бепарвогӣ staggering баррасї; бо бепарвогӣ ҳамин, вай ба одамон 

одат; ҳатто бештар аз он; ҳаѐти инсон аст, қариб ки дар Малакути Осмон 

номуайян; Мо танҳо медонем, ки дар ин polvitos, даст дар фазо; бисѐре аз 

сайѐраҳо занг, он ҷо зиндагӣ зиндагӣ; ва онҳо медонанд, ки дар ҳар лаҳза дода, 

он ҷо шавад, ҳеҷ дурӯягӣ чӣ ба ҷаҳон дохил шуд; Ӯ дар ин навишт: замин хоҳанд 

шуд; беш аз суханони илоҳӣ Ман гузарон; Пас, суханони илоҳӣ: Бигзор он ҷо нур 

бошад, ва рӯшноӣ дода шуд; аст, ҳанӯз ҷаҳониѐн ва Санс истеҳсоли; дар чунин 

ҳаҷм хотир метавон тасаввур кунед; қарзгирӣ telepathic илоҳӣ, таълим медиҳад, 



ки Барраи Худо илоҳӣ аст, пайдоиш офтобӣ; Онро дорад, фалсафаи зиндагии 

худ; Онро дорад, тавсеаи худ Сегона Рӯҳулкудс; пеш аз сайѐраи Замин, бархез, 

ба ҳаѐт, ва Барра илоҳӣ Худо, бори дигар дар бораи сайѐраҳои дигар таваллуд 

шуд; Ҳукмронии илоҳӣ аст ва, маҳдудият набошад; Зиндагӣ Сегона Хушо, 

дучандонаш кунад ва вусъат дар кӯдакон фикрронии худ, мерос илоҳӣ; тамоми 

доранд, ки насибе аз нерӯи барқ дар бадани худ; ки нерӯи барқ мувофиқ дар 

андозаи эволютсионӣ он, як қисми microscopic аз тавсеаи Сегона Рӯҳулкудс; sóis 

ангуштони microscopic; вале то microscopic, то ҳанӯз Шумо дурахшон; ҳанӯз дар 

шумо predominates, ҷисм; бо ҳавасҳои ки паѐпай ба он; бидурахшад, шумо бояд 

аз олами боло таваллуд шавад; рӯҳ дорад, ки ба воситаи маќомоти пай дар пай 

аз ҷисм мераванд; воридгардида дар іамин лаіза, ки дурахши рӯҳонӣ, зиѐд 

tangibility ҷисм; аст, чаро, ки навишта шуда буд, ба ҳасби ҷисм суст аст; Ин 

маънои онро дорад, ки дар дониш, дурахшон мисли офтоб мегардад; қабули 

гӯшти бекор карда шуда бошад; Ва ин маънои онро дорад, ки ҳар гуна дониш аст, 

ба бадани їисмонњ дурахшон табдил; ин раванд илоҳӣ ҳамаи Санс олам мулоқот 

кардаанд; Онҳо тифлонро буданд, чунон ки онро офарида ҷисм аст, бошад, 

бузург дар Малакути Осмон; Онҳо офаридаҳои ҷисм дар ҷаҳониѐн калон, ки ягон 

дигар буданд; Санс умуман, ташкил дониши илоҳӣ умумибашарӣ; ном Сегона 

Рӯҳулкудс; Пас, чунон ки ба Мусо Илоҳӣ дар ҷалол дурахшид; ки чеҳраи ӯ 

radiated моеъи офтобӣ; ки чеҳраи ӯ як офтоб илоҳӣ буд; бо фарқияти, ки бахшад, 

тарк як қувваи магнитии илоҳӣ; ки он аз ҷониби эътиқоди худ назорат карда шуд; 

Ин қудрати илоҳӣ, дорад, яке аз бузургтарин мӯъҷизот, ки девона ақли; ин 

давлати абарқудрати равонӣ, Мусо ба об кушода шуд; Ӯ дарѐ ба хун табдил; Ман 

кардаанд аломоту мӯъҷизоти зиѐде дар илоҳӣ, қудрати беохир, ки Худо Падари 

Яҳува; зарфҳои нуқра, хеле ба кор бо ин қудратҳои илоҳӣ дошта бошад; Онҳо 

миссияҳои ғурфаҳои низ доранд; дар қонунҳои худ; чунон ки набӣ дорад, ки ҳар 

ҷисм; касе метавонад дар як пайғамбар, магар ки вай дар медорад ваколатҳои 

рӯҳонии худ; аз онҳо истифода мебарад, Падар ҷовидонӣ илоҳӣ, ки ба пешбурди 

ҷаҳониѐн; Илоҳӣ маънои онро дорад, ки ба он дар ҳама маротиба баробар аст; 

Шумо набояд фаромӯш, ки ҳар рӯҳ он гузорад Замин, мегузарад ҷаҳон осмонии; 

меравад бори дигар нест; вақт аст, ки маводи Замин нест; вақт осмонии аст; ки 

дар он як асри заминӣ мувофиқ ба фалаке дуюм; Бинобар ин, ҳар вақт ки дар рӯи 

замин elapses, танҳо як лаҳзаи дар Малакути Осмон аст; Масалан, вақте ки ин 

амал ҳар рӯҳ инсон мувофиқи амри илоҳӣ зиндагӣ кардааст; ки мегӯяд: Шумо 

хоҳанд Парвардигори ту, Худои якторо бипарастед Пеш аз ҳама чиз; пеш аз ҳама 

боигарии; бар худ; Ин маънои онро дорад, ки тибқи мандати илоҳӣ ман, ки 

фарзанде надошта бошад заминӣ метавонад ба Малакути Осмон нахоҳед 

даромад; зеро ҳамаи ин пул истифода кардаанд; Ин фалсафа, Ман бар ҷаҳон 

огоҳ шуд; барои бисѐре аз асрҳои: шумо нест, хоҳад аз дарахти дониши маводи 

бихӯред; зеро ки дар он муваққатӣ аст; nútrete чӣ арзиш; он арзиш саъю кӯшиш 

ва шоистаи аст, ба даст; ту нон худро ба даст бо арақи brow кунед; ки баробар ба 

як зиндагии меҳнати софдилона аст; Илоҳӣ Падар Яҳува, ӯ гуфт: барои истисмор, 

бародари худ; Ӯ гуфт: ба даст сарватдор шавӣ; нагуфта буд, меофаринад 

сарватманд ва камбизоат расонида шуд; Албатта на; чӣ маъно Падар илоҳӣ 



gobiérnate аст, мувофиқи виҷдони худ; тамоми фурӯтан, аз нахустин; огоҳии 

дигар мегӯяд, осонтар оид ба чашми сузан байни модашутури ман аст; як 

сарватманд, дар Малакути Осмон; Огоҳӣ дигар: ғамхорӣ, ки дар тарафи чап, аз 

зино аз њуќуќи; тарафи чап мардум аст; Ӯ Писари Одам аст; мењнати кўдакон; ва 

ҳуқуқ доранд, вайрон; , ки имон наѐваранд, ки пул, хоҳад эҳѐи мақоми харида; 

Бероҳатон мекунанд? истодагарӣ дар чизе аз ҷониби ақли инсон ихтироъ, мояи 

сарбаландии маънавии вақте, ки инсон ихтироъ, беэътиноӣ ба амри бузург аст; 

Онро дорад, ки дар ҷаҳониѐн дигар рӯй; ба чунин андозае, ки дар ин ҷаҳон аз 

кайҳон ҳазф шуда; Дар он аст, ки чаро он илоҳиро, зангҳои бисѐр кӯшиш 

фалсафаи инсон навишта шуда буд; чанд баргузидагон, ки ба Малакути Осмон 

дохил хоҳад шуд; мероси илоҳӣ боиси Ба ҳар рӯҳ, табдил хирад офтоб 

дурахшон; ягон кас дар ин қонуни илоҳӣ камтар аст; Малакути Осмон, ҷалоли 

crowning аст, ки онҳо метавонанд берун аз шир махлуқи microscopic; аз вай берун 

омад; бештар ба он баргардад, бояд пок бозгарданд; бояд таъсироти девҳо 

оварад нест; ҳамчун сарвати аст; , ки таълим медиҳад ба шумо ба зиѐда аз 

мегирад, чизе, ки танҳо як chimera дар рӯи замин давом; як dime, ки рӯҳи меорад, 

он гоҳ ки ба ҷои, ки ӯ лаҳзае тарк бозгардад; Баръакси; Шумо бояд ҳисоби вақт 

сарф рӯи замин дод; дуюм дар як сония; аз таваллуд ба ҳаѐт, то ки ман дар 

осмон нидо дода шуд; бузургии, он ҳеҷ гоҳ моли намояндагӣ; тамоми сарват аст, 

вақт барои рӯҳ табоҳ; тамоми лаънати; вақте ки онҳо ҷони худро аз даст 

додаанд; сарвату боигарӣ, дареғ Дарҳои осмон; Навишта шуда буд: шумо 

метавонед ба ду оғо хизмат нест; хизмат ѐ сарват, ѐ ба Худованд хизмат кардам; 

Агар махлуқро истифода сарвати; донистани он чиро бояд интизор шуд, ки ҳеҷ 

ҷунбандае боқӣ аллакай мукофоти худро гирифтаанд; Ғайр илоҳӣ нест; Шумо 

метавонед ҷалоли Худо дохил нашавед; Ӯ бар замин бузургӣ, ва дар Малакути 

Осмон фурсатро; фалсафаи илоҳӣ Барра илоҳӣ Худо, беохир иттиҳодҳои 

каррубиѐни беохир дорад; , ки ҳар як молекулаи аст, ҷисм ва рӯҳ иборат; Барраи 

Худо илоҳӣ, ягона фалсафа, ки дар рӯи замин бошад; ягона роҳи, чаро арвоҳи 

беохир, дархост далели ҳаѐти инсон аст; Он маҳсулоти ҳаѐти модели кардааст, 

ки аҳкоми илоҳӣ мулоқот мешавад; бе вайрон, ѐ як қисми microscopic аз он; Ин 

фалсафаи кӯдак аст; фалсафаи кӯдак наздик ба фалсафаи фариштагон аст; Онҳо 

дар дили пок бештар доранд; Онҳо содир накарда, ѐ фосид, ки дар одатҳои онҳо; 

Ки онҳо ягона шахсоне, ки дар он маърифати неку, дод вайроншуда нест, 

мебошанд; тамоми фалсафаи дигар, таъсис аз ҷониби ақли инсон, нопадид; Онҳо 

ба дунѐи нав дохил нашавед; чун ҳамеша, Иблис кардааст дохил Малакути 

Осмон; рӯҳияи кӯдакон, онҳо медонанд, ки дар Малакути Осмон; Дастурҳои 

бузурги рӯҳонӣ, ки онҳо таълим доранд; аз eons пеш; мардуми бесобиқа, бедор 

бими, ба экранҳои имконе телевизиони офтобӣ; Онҳо дар онҳо телевизион 

универсалӣ бубинанд; ки дар он на ибтидо дорад,; ва ҳеҷ охири; ҷаҳониѐн 

доранд ва дида мешавад; ҷаҳониѐн аҷиб аст; ҷаҳониѐн ҷанг galactic; назар ба 

ибораи дигар, ҳамаи идеяҳои ҳар гуна ҷунбандае дар таваллуд аст, ки дар 

тафаккури васеъ коинот; ғояҳои, ки бо гузариш аз қадимулайѐм, табдил ҷаҳониѐн 

имконе; он ҷо, ки рӯҳи-кўдакон, шаҳодат таваллуди, рушд ва азоби ҷаҳониѐн; 

тамоми раванди илоҳӣ як идеяи microscopic аст, ки дар як сайѐра таҷассум дид; 



Назар Planetary ҳикояҳои аҷиб; бисѐр маротиба, аз ҷаҳон ба ҷаҳон мегузаранд; ба 

миѐн беш аз ҳар доҳӣ илҳомбахш нест; дар хотир нигоҳ, як фикри норавшан 

Худоро дида, дар Малакути Осмон; таълимоти оянда вуҷуд меоянд; гумрук, ки 

табдил додани ситорагон; ки анҷом дода анбиѐ ҷаҳон; нахустзодаи кӯдакон рӯи 

илҳоми илоҳист ва таҳсил, нақшаҳои илоҳӣ вуҷуд дорад; ҳама мехоҳад, ки як 

рисолати дар сайѐраҳо, хеле дурдаст; категорияҳои ҳама galactic; шаклҳои 

беохир ҳаѐт; дар байни онҳо ҷаҳониѐн ҷисм аст; онро ба сайѐраи замин аз они 

microscopic; ва чанги маъруф сайѐраҳо; Ин ҷо буд, ки нахустзодаи офтобӣ илоҳӣ, 

Масеҳ пурсид Падари ҷовид Яҳува, ба замин омад, то таълим қонуни нави 

муҳаббат; таълим таълимоти илоҳӣ Барра илоҳӣ Худо; Ӯ на барои он омад 

таълим истифодаи қувва; барои қувваи, ӯ аллакай ба иҷро карда буд мандати 

худ; Ӯ буд, аллакай дар бораи сайѐраи озмоиш; Он эволютсия худ, ҳайвони 

инсон хизмат мекард; Масеҳ ба ҷаҳон як роҳи нави зиндагии овард; онҳо 

подшоҳони замони ваҳшиѐнаи бало занад, он гоҳ ки ба замин омад дӯст надорад; 

Ин девҳо, rascals сола, дид, хатар имтиѐзњои худ наоварад; ки чаро бештар ҷалб 

кард ва кушта, нахустзодаи офтобӣ; рӯй дод, чӣ дар замин рӯй медиҳад; муосир 

тавонгарӣ аз ҳамон рӯҳ, принсипи Замин; Ин девҳо аз шӯҳратпарастӣ, ки онҳо низ 

ба қатл расонанд; чунон аст, ки дар кишвари шумо рӯй; Онҳо аз ин бало занад 

намедонанд, ки дар ҳамон баробар, адолати илоҳӣ аст; мотам ва ғиҷирроси 

дандон, инҳо мунтазири он; медонед, ки аз дастуроти ахлоқӣ, ки ба фурӯтанон 

аввал пеш аз Падари илоҳӣ ба Яҳува мебошанд; Онҳо бояд аз аввал ба ҳукмронӣ 

ҷаҳон бошад; зеро ки онҳо аз аввал дар Малакути HEAVENS.- ҳастанд 
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