
  

TANRI'NIN KUZU TANRI, O TANRISAL FELSEFE; 

TANRISAL DÖNEMINDE GÜMÜŞ; YAPILAN INKÜBATÖR 

KUZU; YENI ZAFERI KUZU TANRI TANRI'NIN, ŞIDDETI 

VE GURUR.- 

 

Eğer oğlu; devam ediyoruz tunca ile felsefe öğreten benim ilahım buyruklar; eğer tüm insanlığın 

tarafından yönlendirilen olduğu, onlara sippy sizi temin, insanlığa karşı suç, çünkü tanrı ihtiyacınız olan 

kıyamet; tanrısal buyruklar, verilen dünya, onlara her ruh, testi ömrü; verilen bir anda, bütün ruhu, tüm 

yaşam dünyası bilinmeyen eti; ancak bunu biliyordum, er ya da geç, belirli bir felsefe olduğunu 

kanıtlayan; sadece insan felsefesi; kanıtları gezegenler, sınırsızdır, onlar ki asla sınırı; ne de sahip bu 

kadar; tanrı Tanrı'nın kuzu, tanrısal sevgi ve görev süresi, Her yaratık düşünme, Bütün kötü adı 

hayvanların, sadece tanrısal döneminde, sadece temsil eder, çünkü herhangi bir kanun gücü bulunmaz; 

hassasiyet, onu kazanmış bir ilahın tercihi, hür baba tanrı, Rab, tanrı, inkübatör, kuzu; ve, girer kimse 

Göklerin Egemenliği'nin; yazılı arasında daha kolay olduğunu göz deve iğneyi bir rapist den benim 

ilahım, Göklerin Egemenliği'nin; tüm insan ruhu ile konuştu, tanrısal döneminde, gelmeden önce test 

ömrü, bütün insan ruhlarının, övgüde de bunu Krallık göklerin; tüm Göksel, oturduğun yerden kulak ver; 

çünkü, her çocuk, hayvan, bütün, çocuk, aynı Babası; ne olursa olsun fiziksel form, ya da felsefeyi;, 

Göklerin Egemenliği'nde tümü telepathic; bu nedenle bütün, sonsuz yüceliğin; maliyet sonsuz sweats, 

sonsuz gezegenler de; çünkü tüm ruh yazılmış olduğu, yeniden doğdu, Tanrı'nın egemenliği'nin; bu 

sayede herhangi bir ruh, hacca giden bir evrenin malzemenin geçer; sonsuz gezegenler; sınayi sonsuz 

felsefeleriyle; ve bunların tümü, aynı tanrısal formlar, alır ve bu tanrı Tanrı'nın kuzu; herhangi bir form, 

tanrısal masumiyet güneş; bu nedenle her biri Aynı prensip; dünyaya, büyük Göklerin Egemenliği'nin 

sahibidir; çünkü hiç kimse, eternity toplam; aksi halde, Baba; hepsi istisnasız, astı olan hayranlığı, 

sevgisi baba tanrı; ve bu tanrısal aşk, diri ve geniş; geliflmeler, Baba ve çocuk, devam eden; tutma in 

eternity, tanrısal ruhani hiyerarşileri.- 

Eğer oğlu; değil de başka düşünce kardeşi kuyumcu kuyumcu Ondania; biliyorum, bütün dünya ne yaptı; 

çünkü hor satmak için cesaret beş yüz kalkanları, Tanrı'nın kuzu; tüm nesillere hatırlanacak, Judas Priest 

modern; yanı sıra da vardır, dünya, milyonlarca iddialı değil; işte bu sayımızdaki yarışmanın uçan daha 

fazla kendi eternity; bu nedenle, SANA oğul, ticari hırs bu daemon, kan akıtacak gözyaşı. kadın 

isteyeceğini Tanrı'nın aynı kuzu, diriltildi yeni eti; oraya nasıl sorun milyonlarca soracağım, yeniden 

çocuk; ama Olmayacak hiçbir şey; ne kullanım hakkı uzun, tanrı döneminde Gümüş; bir simgesi olan 

temizlik ve saflık vicdan her; biz ona oldukça uzun, yeniden düşünmeye karşı tutumunu; biri olduğunu, 

milyonlarca emrinizdeki dört karakteri de kullanmalısınız adam altın; adamın kendi gümrük; adamın 

emrinizdeki dört karakteri de kullanmalısınız emrinizdeki dört karakteri de kullanmalısınız kendi 

ebeveynler; ve kıskançlık alçakgönüllülere lütfeder kalp; sahip olanlar bu kadar saygılı tanrısal word; 

benzeri, bu ruh, başka bir dünyada; yaşadığı heyecan felsefe bir süren geçici bir süre yaşam yiyecek et; 

bir felsefe, kendisi sağlanamadığına ne de eternity veya girmesine Göklerin Egemenliği'nin; bu 

Olacağını, sözde, zengin, dünya; lanet edecek - ana baba; ortasında gözyaşı ve diş gıcırtısı olacaktır; bu 

nedenle, çok basit; Tanrısal adalet, daha fazla refah yaşamış insanın ruhu, daha ciddi, adalet, öğrettikleri, 

tanrısal word, tüm, Tanrı'nın önünde eşit, bu nedenle hükümet, eşit olduğu tüm; eğer bu gerçekleşirse, bir 

grup cin kovmuştu, gördü bu kural iyi bir iş; bu Şeytanlar, kim hesaba katmamış my tanrısal buyruklar, 

dünya ile bilinen capitalists; bunlar, tasarımcıları ve bilimler; bu Sövdü, zengin ve fakir, dünyanın; bu 

Şeytanlar, dünya olan hayranlığı juzjado kara, bu durumdan, gözyaşı ve diş gıcırtısı olacaktır, 

milyonlarca benim mütevazı çocuk; daha fazla yok, demon, rapist benim ilahım hukuk, kaçmasına; bu 



sayede, öder; gözü göz, dişe diş; bu, kanun dünyaları eti; eksik dünyalar; mikroskobik dünyalar; geriye 

kalan tek umut bu lanet olası, muhakkak, tövbe exsistiria değildir, bu şeytanlar enloquecerian; tanrı baba, 

bence Los Angeles; ve gurur sınırından kaynaklanan ruhsal özgür, dönüştüren şeytanlar; i unutmayın, 

kim, Kayıp karanlıkta; yazı tahtası, Baba Tanrı, Rab, sonsuza dek ışık; ve daha deneyimli bir yaratık, 

Göklerin Egemenliği'nde en büyük; bu nedenle, seçilmiş, kendilerini seçtiler; kendi works birinci; yazı 

tahtası, olduğunu, daha kolay bir arasında deve göz ibrenin bir rapist bir Göklerin Egemenliği'nde; bu, 

birçok anlamları; anlattığına göre, ne kadar katı, tanrısal adalet; gösterdiğini, sözde hayvanların,,, 

göklerin Egemenliği'nde büyük, Creator, hayvanlar da var, "tanrısal abodes; sadece çocuk; bu fiziksel 

form, bu konsept hayvan, tanrı yaşam test Bu efendiler; bunlar sorulan adı hayvanlar; ve soruşturduğu 

felsefe, aynı; yani, bazı ruhlar için istedi monitos del insan; ve istenen test bu Felsefe; yazı tahtası, tüm 

ruhu da test ömrü; yalnızca, sözde insan; ancak, tüm sentient yaratıklar; yanı sıra, kimse daha baba tanrı, 

Rab, tanrı adalet o kadar üstün, ne kadar önemli bir insan hakları, sürüngenler kaybı sonsuz; daha; insan 

hayatı, bir bir ele bakılır birisinin sırtını sıvazlamak ilgisizlik; aynı umursamazlık, yani teorinin insan; 

daha; insan ömrü neredeyse Egemenliği'nde bilinmeyen Cenneti; sadece, bu tuhaf olan tozlar, lost in 

space; çok sayıda çağrı gezegenler, yaşam ömrü hareketi; ve tabii ki belirli bir zaman, herhangi bir izine 

ne dünya; bu yazılan: gök ortadan kalkacak; daha benim ilahım sözcükler ortadan kalkmayacak; bu 

nedenle, tanrısal sözcükler: Işık olsun, ve ışık yapıldığı üreten; dünyaları ve ayakkabı tabanı; böyle bir 

miktar, yanı sıra göz önünde bulundurularak hayal; tanrı telepathic çizimi, öğretir Kuzu tanrı Tanrı'nın 

olduğunu, güneş kökenli; kendi yaşam felsefesi; kendi kutsal Trinity geniş; bundan önce, dünya 

gezegeni, şükrederim ömrü, zaten, Ilahım Tanrı'nın Kuzu doğan-tekrar diğer gezegenler, tanrısal değil 

saltanatı, limit yok; Kutsal Trinity oturma, kalkışta ve genişletir, kendi çocuk düşünce, tanrı Kalıtım; tek 

yapmanız gereken bir kısmı, cisim elektrik; elektrik, karşılık gelir ve ölçüde evrimci-mikroskobik bir 

parça Kutsal Trinity geniş; Ey iman edenler, mikroskobik mikroskobik ayakkabı tabanı; ama, yine, 

Brillais; hala da şiirsel siz, et; ve sequel of benliği; yapabilmek için parlaklık doğdu olduğunu, yeniden 

ruh geçmesine kütleleri art arda gelen eti; belirli bir zaman geçerse, ruhsal parlaklık tangibility benliğe  

dayanan düşünce; bu yüzden yazıldı : zayıf , Et; ki bilgi, parlak güneş gibi olur; et, ne söylemek istiyor; 

ve, bütün bilgi, dönüşür fiziksel vücut Parlak; bu tanrısal bir araya geldi sürecin tüm ayakkabı tabanı 

evrenin en genç olanlar; bunlar, etten bir yaratık olmak için, Göklerin Egemenliği'nde büyük; bunlar 

yaratığın etten, cahiliye dünyanın artık; bir bütün olarak sun teşkil tanrı evrensel bilgi; adı Kutsal Trinity; 

yanı sıra, tanrı gibi Musa Parlaklık yücelik içinde ve majesty; ışıldayan yüzünü güneş sıvılar; yüzü tanrı 

sun; fark, bu parlaklık bırakarak, tanrısal Manyetik güç; bu, kendi akıl ile kontrol edilir; bu tanrısal güç, 

bir en büyük doğal harikalar, akıl, bazı, haberdar olduğu; bu Zihinsel Güç, Musa açık sular oldu, nehri 

kan; BEN tanrı birçok sinyalleri, sonsuz gücü baba tanrı, Rab, silvery craft, çok şey var bakınız, bu 

tanrısal güçler; onlar da geliştirmeyi başarmış misyonları; kendi yasaları gibi, peygamber, bütün et; hiç 

kimse ye ulaşabilir bir peygamber olması yoksa, kendi ruhsal güçler; ve değeri tanrı Baba sonsuz, 

dünyanın; tanrı değerinde olduğu anlamına gelir, Aynı şeyi bütün zamanlar; biz unutulmaması gerekir, 

tüm ruh verdiğinizde Şase, gider gök dünya, başka bir zaman alır; bu süre malzeme şase; zaman, gök; a. 

yüzyıl karasal, karşılık gelen ikinci celeste; bu nedenle, her geçişler Şase, yalnızca bir anın güneşin 

Göklerin Egemenliği'nin; bu örnek, geçerli değil, tüm insan ruhu, uygun olarak yaşamış, tanrısal görev 

süresi; bu dedi ki: Siz, Rab, ibadet edilen, her şey için; tüm mal kendiniz hakkında tarafından göre; yani 

benim ilahım görev süresi, oğlu kara, Egemenliği girin Gökler; çünkü bütün o para; bu felsefe, melodi 

aracılığıyla dünya; pek çok yüzyıllar önce: yemek yemiyorsun, ağaç malzeme iyi; çünkü bu nedenle 

yolcu; nutrete sürer ne; ne emek ve hak kazandığını; siz, ekmek kazanmak, ter rabbinin kenarı; ne eşit bir 

yaşam dürüst çalışma; tanrı Baba Rab, şöyle devam etti: yararlanan kardeşi Hanımlarına, dememiş: 

zengin; söylemiyordu oluşturur: zengin ve fakir; değildir kesinlikle; ne söylemek istediğini söyledi tanrı 

Baba,: gobiernate göre vicdan; tüm mütevazı,; diğer bildirimi diyor ki: "Bu, bir deve daha kolay bir göz 

iğne, olduğu için zengin bir adam Göklerin Egemenliği'nde; bir başka uyarı: dikkat edin, fuhuştan ötürü 

her erkek karısıyla sol, sağ, sol, kişi; bu, insanoğlu; çocuk işçiliği; ve sağ, bozuk; iman ile olan para, 

onlar alacağım ölülerin ayrıntılarıyla anlatılıyor; düşler! Kalıcı bir şey tarafından icat, insan yüreği, 



ruhsal gurur o insan bulgusu, dikkate almaz; bu yüce görev oluşmuş diğer dünyaları; böyle bir derece, bu 

dünyaları olduğunu silinmiş alan; bu yüzden bu yazılı olan hayranlığı oldu: birçok aramaları test insan 

felsefesi; ve seçilen birkaç, göklerin Egemenliği, tanrısal miras tüm ruh neden olmak amacıyla, bilgelik 

bir parlak güneş, daha az bu tanrısal yasa;, Göklerin Egemenliği, şöhret, alabilmesi cezbediyor 

mikroskobik bir az; geri dönmek için sol; daha temiz, iade etmeniz gerekir; Getirmek gerekir şeytani 

etki; olduğu gibi zengin; öğreten, tutma, tükenmeyen bir şey sadece bir chimera Toprak; bir kuruş, 

ruh'tur, geri döndüğünüzde, olduğu, geçici olarak geldi; tam tersine kendisi bir hesap verme, zaman 

harcama Şase; ikinci ikinci; bu dünyaya geldi hayat adı verilen kadar gökyüzünde; mükemmellik, zengin 

temsil eder; tüm varlık, vakit kaybı. ruh, bütün lanet eder; sahip oldukları yaşamlarını sol; çünkü bu 

zenginliği, bunlar kapalı göğün kapılarını; yazı tahtası: bir iki ustaları; veya, hizmet, mal veya hizmet 

eden "Rab, yaratık, mal hizmet; ne olduğunu bilmek sizi bekliyor, bu yaratık aldı ödül; tanrı yoktur buna 

ek olarak; giremezsiniz, tanrısal yücelik; yücedir şase ve küçüldü Egemenliği'nde gökleri, tanrı felsefesi 

Tanrı'nın Kuzu tanrı, sonsuz, sonsuz ittifaklar Keruvlar oluşur; işte bu molekülü her beden ve ruhu; tanrı 

Tanrı'nın kuzu, sadece felsefe, yeryüzünde onun tek neden, sonsuz olan ruhlar için adı verilen test insan 

hayatı; bu, ürünü bir insan modeli vardır uyulması gerek kalmadan, tanrısal buyruklar; Aşılması halinde, 

ne de mikroskobik bir parçası, kendi felsefesini bir çocuk; felsefe bir çocuk, en yakın şey benimle 

konuşan melek felsefesi; bunlar saf kalp; taahhüt edilen, ya da bozuk, kendi gümrük; bunlar, sadece, öyle 

ki bilim, çürük değil; diğer tüm felsefeler, yaratılan insan yüreği, yok olur; düşmüyor yeni dünyada; her 

zaman olduğu gibi, şeytanın girmiştir Göklerin Egemenliği'nin; ruhları-çocuk, biliyorsunuz bu Göklerin 

Egemenliği'nde; büyük ruhani kılavuzları, ders; Eternities önce; eşi benzeri görülmemiş, kalabalıktan ile 

izleyin söyleyince, cahiliye güneş enerjisiyle çalışan Televizyon ekranlarında; onu Onlar gibi, Evrensel 

Televizyon; bu yeterli değilse bu prensibi; ve hiç bir tarafı; orada, dünyanın en iyisi olacak olan, onlar 

dünyanın apart; galactic dünyanın savaş; diğer bir deyişle, tüm fikirleri ne kadar yaratık, henüz 

doğmamış, genişleyen evreni düşünme; fikirleri, yaptığı zaman geçit sonsuz, cahiliye dünyalar; orada, 

eterleri-çocuk, tanık, doğum, gelişim ve acı çekme, dünyanın; tüm tanrısal süreci, nasıl mikroskobik bir 

fikir, materializing in gezegen; bkz. gezegen mükemmel öykülerden biri; çoğu zaman, dünyanın iletilir 

dünya; bu nedenle, daha çok bazı deha ilham veren; tutma yerinizi, ve tanrısal a vague fikir Görüldüğü 

gibi, Krallık göklerin; çünkü gelecekte meydana gelebilecek doktrinler; olan örf dönüştürdü, gezegenler; 

olan peygamberlerin belirlenen için dünya; orada, çocuklar doğdu, teşvik edecek ve okuyan, tanrısal 

planları için herkesin istediği bir misyona remotisimos gezegenler; tüm kategorileri galactic; sonsuz 

yaşam formları; bunların arasında, dünyanın benliğe dayanan düşünce; ait olan dünya gezegeni; 

gezegenler, mikroskobik olarak bilinen yerde oldu tozlar; Güneş ilahı, Mesih'in sonsuz babası olarak 

adlandırılan, Rab için gelir, dünya gezegeni, olarak öğretmek için yeni yasa aşk; öğretmek doktrini tanrı 

tanrı Tanrı'nın Kuzu geldi; Öğretmek için kuvvet kullanımı; bu nedenle, kuvvet, daha önceden 

oluşturulmuş, görev; çoktan test edilmiş gezegen; o zaten kendi evrimi görev, insan canlısının; Mesih'in 

getirildi dünya, yeni bir yaşayış; bu hoşuna gitmedi, lanet olası kralları zalim çağ, içinde ayağa kalktı, 

Toprak; bu Şeytanlar, of Scoundrels eski, testere, lanet olası tehlikeye haklar; bu nedenle etrafımızda 

bulunan ve öldü, ilk doğan Güneş; adım, hangi devam ediyorsa olur toprak; "zengin modern ruhlarının 

aynıdır, temel prensibi Şase; bu cinler sınırsız in bedenden, ayrıca kill; oluyor kendi ülke; bilmediklerini, 

bu lanet olası Aynı kat, tanrısal adalet; gözyaşı ve diş gıcırtısı olacaktır, seni bekliyor; ezbere bilen 

terbiyeye, mütevazı, tanrı ilk önce Baba Jehovah; had birinci kural dünya; çünkü bu ilk Göklerin 

Egemenliği'nin.- 
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