
БОЖЕСТВЕННОЇ АГНЕЦЬ БОЖИЙ; ЇХ БОЖЕСТВЕННОГО 

ФІЛОСОФІЇ; БОЖЕСТВЕННА АГНЦЯ СРІБЛА; СМИРЕННЯ ЗРОБИВ 

ЯГНЯТИ; НОВИЙ ТРІУМФ БОЖЕСТВЕННОЇ ЯГНЯТИ БОГА, ПРО 

СИЛУ І ЛЮДСЬКОЇ ГОРДОСТІ. 

Так маленький хлопчик; Ми продовжимо Божественна філософії, яка навчила мій Божі заповіді; 

Якщо все людство було керуються їх, я вас запевняю маленького хлопчика, який цей людства, 

не було б необхідності для Божественна рішення; Божі заповіді, дали світові, що через них все 

серйознішими стають всі дух, свої випробування в житті; Там був даний момент, що все, що дух, 

не знають про життя на світів м'яса; але вони знали, що рано чи пізно, вони б довести, філософії; 

не тільки людські філософії; тести на планетах, є нескінченна; вони ніколи не буде обмеження; 

або ніколи не було їх; Божественної Агнець Божий знаходиться божественне мандат любові і 

смирення, для будь-якої істоти мислення. всі погано званих тварина, тільки божественне Агнця, 

являє собою унікальний невинності; Це не має відношення до будь-який акт сили; чутливості, 

здобуло йому божественне уподобань, у свободи волі Отця Небесного Єгови; смирення, 

знаходиться в божественне Агнця; і без смирення, ніхто не входить в Царство Небесне; 

написано, що вона є, те, що спрощує введення верблюда через голчине вушко, ніж порушник 

мій божественний закон, Царство Небесне; Кожен людський дух говорив з божественним 

Агнця, до приїзду в доказ життя; всі людські духів, високо оцінив його у Царстві Небеснім; всіх 

грав в небесну Обитель; Будь-яка дитина, існує не тварин; вони є всі сини ж батька; Важливо те, 

що ваші фізичні форми або його філософія; в Царство Небесне всі вони телепатичний; тому що 

все досягнуть вічної слави; вартість нескінченна потів в передній; у нескінченний планет; як 

написали це, що кожен дух, має народитися знову, щоб досягти Божого Царства; Це означає, що 

кожен дух паломництво за Матеріальний всесвіт; проходить повз, нескінченна планет; 

Спробуйте нескінченна філософій; і всі вони є одним з божественним способів, приймаючи 

Божественної Агнець Божий; всі форми, має сонячної Божественної невинності; тому що всі 

володіють за таким же принципом; Хто не родиться у Царстві Небеснім; Так як ніхто не володіє, 

загальна вічність; Якщо не Отець; всі без винятку, є божественно підпорядкувати, любов до 

Небесного Батька; і ця божественна любов, життя і експансивний; прогресуюча Отця, і прогрес 

дітей; у безкінечність, його божественним духовного ієрархій. 

 

Так маленький хлопчик; Я знаю, що не залишати мислення про на брата ювелірні вироби 

Ondania; Я знаю, що світ буде зневажаю її; тому що він наважився продавати в п'ятсот Герби, 

Агнець Божий; Він залишиться в пам'яті всіх поколінь, як сучасні Юда; а також ним, там в світі, 

мільйони амбітні; це вони роблять не trepidan продати свій власний вічність; тому я вам скажу, 



маленький хлопчик, який буде плакати, цей демон комерційних амбіцій, сльози крові; Він will 

питати ж Агнець Божий, воскрес у нових плоті; Вона буде просити як запитати млн до будучи 

дитиною; але ви не отримаєте нічого; або право використовувати в життя, божественну Агнця 

срібла; символ чистоти і чистоти совісті кожного з них; Деякий час ми дали йому, так він 

retaliations; Це один з мільйонів, які проклинати золото; прокляття свої власні митниці; 

прокляття власними батьками; і він його до смиренний серцем; ті, хто був шанобливо слово 

Боже; Наприклад зробив цей дух, в іншому світі; Він жив порушених в філософії, що триває, що 

триває ефемерні життя м'яса; Воно живиться від філософії, яка не передбачено ні вічність, ні 

вступ у Царстві Небеснім; так, це відбудеться з дзвінками, багатого світу; вони проклинати 

батька і матері; у розпал в плач і скрегіт зубів; Причина — це дуже просто. у Божественної 

справедливості хоча більше добробуту сподобалася людського духу, більш серйозними, 

юстиції; викладатися через слово Боже, що всі вони рівні перед Богом; Таким чином, уряд 

землі, повинні були однакова для всіх; Так, так що не відбулася, це було групу біси, хто побачив 

це правило був хороший бізнес; світ знає ці демони, який не прийняв до уваги мій Божі 

заповіді, капіталістів; вони є творцями добра наука; за ці кляті є у світі, багатими та бідними; Ці 

демони наземних світу буде божественно juzjado; вони є винуватцями, плач і скрегіт зубів, 

мільйони і мільйони мій скромний дітей; більше, ні демона, порушник мій божественний закон 

буде бігти; що робить його платоспроможності. око за око, зуб за зуб; Це закон світів м'яса; 

Недосконала світів; мікроскопічні світів; Єдина надія, що залишилися до цих проклятих є 

покаяння; Таким чином, якщо покаяння enloquecerían не exsistiria, ці демони; божественного 

батька, створений ангелів; і гордість, що походять з FREEWILL духовних, зробити їх демонів; Я 

забув хто, втратив в темряві; написано було, те, божественного Отця Господа вічним світлом; і 

при цьому більше страждав істота, найбільший у Царстві Небеснім; Таким чином, обраних, були 

вибрані таким; своєю творчістю вони є першими; було написано, що це легше, що між 

верблюда через голчине вушко, ніж гвалтівник у Царстві Небеснім; Це має багато значень; 

пояснює, як строгий Божественної справедливості; Це показує, що тварина дзвінки, великим у 

Царстві Небеснім; що стосується Творця, не тваринного exsisted в його Божественної житлах; 

тільки exsisted дітей; мати фізичну форму маючи; тварина концепція, є божественна гонці 

життя, для цих духів; Вони попросили назвати тварин; і вони просять зустрічатися ту ж 

філософію; Наприклад, певні духи вони попросили бути людини мавп; і вони запитали має 

пройти цю філософію; написана була, що кожен дух випробування в житті; не тільки людини, 

називається; але, щоб всі людські істоти; Ніхто не менш божественного Отця Господа; 

божественної справедливості є настільки великий, що важливо бути людська істота, втрачається 

в нескінченного; навіть більше; людське життя, дивлячись з позіхаючи байдужість; тією самою 

байдужістю, який використовується людська істота. навіть більше; людське життя, це практично 

невідомий у Царстві Небеснім; просто знаю, що в цих polvitos, Загублені в космосі; багато хто 

називає планет, живе життя їзди; і знаю, що на даний момент, не повинно бути ніяких слідів 

того, що світ; Це писав: пройде землі; більш вирікає божественну ніколи не проминуть; Таким 



чином, божественне слова: бути світлом, і світло був зроблений; Ще він продовжує виробляти 

світів і сонць; у кількості як розум може уявити; Божественна телепатичний малюнок, вчив, що 

Божественна Агнець Божий, є сонячна походження; має свою власну філософію життя; має свою 

власну експансивний Трійці; перш ніж що планети Земля, виникають до життя, вже, 

божественне Агнець Божий, народився знову, інші планети; божественного царювання має, і не 

буде мати без обмежень; Трійця живуть, Розмножується і розширює свої власні мислення дітей, 

божественне право на спадщину; всі вони мають частину електроенергії в органах; що 

електроенергії, відповідає її еволюційної мірою мікроскопічні частиною експансивний Трійці; ти 

мікроскопічні підошви; але так мікроскопічні, які як і раніше не відзначався; Він як і раніше 

переважає в вас, плоті; з його супутніми пристрасті; для того, щоб світити, ви повинні 

народитися знову; Духа, повинен пройти через послідовні органів плоті; що прибувають на цей 

момент світити духовного, перевершує tangibility м'яса; тобто, чому воно було написано: слабка 

це м'ясо; Це означає, що знання, стають сяяла, як сонце; Будь ласка, зробіть плоті, недійсними; 

а це означає, що всі знання перетворюється на фізичне тіло яскраві; Цей процес Божественної 

виконав всі сонць Всесвіту; вони були крихітні, як це істота плоті, щоб бути великим у Царстві 

Небеснім; вони були істоти плоті, колосальний світів, які вже не; Сонце в цілому, являють собою 

універсальний божественного знання; званої Святої Трійці; так що, як божественний Moses 

блиск в славі і велич; його обличчя виходили сонячної рідини; його обличчя було божественний 

сонця; з тією різницею, що що яскравості, він залишив Божественної магнітної енергії; що він під 

контроль за його власним розумом; цієї божественної сили, яка була однією з найбільших 

чудеса, які будь-якого виду оволодів; з цією психічного владою Moses відкрив вод; розвинені, 

кривавій річці; Я зробив багато Божественної ознаки, безмежної влади Небесний Батько Єгови; 

срібні кораблів, так багато спільного з цих Божественної повноваження; Вони також мають 

піднесене місій; у своїх власних законів; Як має їх всіх пророк м'яса; Ніхто не може стати 

пророка, якщо у вас немає власного духовних сил; з них, божественне вічне батька, спирається 

на канал світів; Божественна середніх, що використовує, те ж саме в будь-який час; Це не слід 

забувати, що всі дух, коли вона залишає землі, передає Небесного світу; Там йде інший час; Це 

не той матеріал час землі; є небесні час; у землі століття відповідає блакитний друге; Таким 

чином, кожен раз, коли вона займає місце на землі, є лише мить у Царстві Небеснім; Цей 

приклад є дійсним, коли жив кожен людського духу, відповідно до Божественної мандата; Він 

сказав: поклонятися Господу, насамперед; оглянуто на все багатство; оглянуто про себе; Це 

означає, що відповідно до мого Божественної мандат, будь-яких наземних сина, можуть увійти 

в Царство Небесне; Оскільки всі використовували гроші; Ця філософія і порадив світу; Оскільки 

багато століть тому: не Їжте з дерева знання хорошого матеріалу; тому, що воно пройшло; 

Поживна себе з щодо витрат; Що робить зусилля і заробляє заслуга; Ви будете заробляти хліб, 

почало в поті чола; що складає тривалість роботи чесною працею; божественного Отця Господа, 

сказав: підірвати ваш брат; не сказав: розбагатіти; не сказав: створює багатими та бідними; 

безумовно, ніж не; Що означає божественного батька, є: керувати вами, по совісті; все 



скромний, Будьте першим; інший повідомлення каже: легше, що між верблюда через голчине 

вушко; що насичений у Царстві Небеснім; ще один оголошення: тобто Бережи ліворуч, 

аморальності вправо; зліва є людей; син людський, син роботи; і справа, пошкоджено; хто 

вірить, що гроші будуть купувати Воскресіння плоті; вводять їх в оману! наполегливість у щось 

винайдений людського розуму, є чудовий винахід духовного, коли даної людини, не 

враховують Верховний мандата; Це відбулося в інших світах; до певної міри цих світів були 

видалені з космосу; Саме тому божественно було написано: багато дзвінків спробувати людини 

філософії; і кілька обраних, хто увійде в Царство Небесне; Божественна успадкування 

призводить до кожного дух, стати Яскраве сонце мудрості; Ніхто не менше цим божественним 

законом; Царство Небесне, є найвищим слави, який може претендувати на мікроскопічні істоти; 

Він вийшов; більш до нього, повинні бути в чистоті; Ви не повинні принести демонічний впливів; 

Як це багатство; яка вчить, ви були привласнення, щось, що триває лише Химера на землі; ні 

копійки, займає дух, коли він повертається до того місця, де прийшла миттєво; навпаки; Ви 

повинні надати обліковому запису час, витрачений на землі; другий за секунду основі; З тих пір 

він народився, щоб життя, поки вона називалася в небі; велич, ніколи не являє собою багатство; 

всі багатства, є втрата часу для дух; все, що прокляття Коли ви покинули життя; як багатство 

закриває les Ворота раю; написана була: не може служити два майстри. багатство служив або 

служив Господу; Так істота скористалися себе багатств; знаючи, чого очікувати, це істота 

отримала вже своєї нагороди; не мають божественне доповнення; Ви не можете увійти 

Божественної слави; Вона настільки велика, на землі і зменшилася у Царстві Небеснім; 

Божественна філософії Божественної Агнець Божий, знаходиться в нескінченних нескінченна 

херувимів альянсів; хто пише кожна молекула, тіло і дух; Божественна Агнець Божий, являє 

собою унікальний філософії, які залишаться в землі; Вона є єдиною причиною, який 

нескінченний духи, які називалися для доказу людського життя; Це продукт життя модель, яка 

відповідатиме Божі заповіді; не порушуючи, навіть його мікроскопічні частини; Це філософія 

власної дитини; Філософія дитини, це найближче до ангельським філософії; вони більш чисті 

серцем; вони не займаються, а також корумповані, в їх митниці; вони єдині, в якому наука 

хороша, не гнилі; всіх інших філософій створені людського розуму, зникають; вони не 

знаходяться в новому світі; як і раніше диявол вступив у Царстві Небеснім; espiritus-ninos, знаю, 

що Царство Небесне; великим духовного керівництва, навчив; зі спини вічність; безпрецедентна 

натовпу, є вражений, колосальний сонячної телеекранах; побачити їх, універсальний 

телебачення; Вона має ні початку; і не має кінця; Світи, які мали місце і там буде; Дивитися 

дивні світи; світи в стані війни; іншими словами, бачили всі ідеї про те, скільки істота 

народжується, у Всесвіті експансивний мислення; ідеї, що вічна часом стали колосальний світів; 

Там espiritus ninos, свідком народження, розвитку та агонії світів; вони бачать божественного 

процес, як мікроскопічні ідея матеріалізується в планети; вони виглядають дивовижно 

планетарної історії; що це часто передається світ світу; Там є, більш ніж будь-який натхненний 

генієм; Маючи на увазі, розпливчасті і божественної ідея спостерігалось у Царстві Небеснім; 



Звідти прийшов майбутніх доктрини; звичаї, яких перетворити в планет; що пророки довести до 

конкретного світу; Там, первородна синів, натхненний і дослідження, божественне планів; всі 

хочуть місію, в далекі планети; Галактичних усіх категорій; нескінченна форм життя; Серед них 

— світів м'яса; до якого належить мікроскопічні планети Земля; планет відомих як порошок; 

Існував де Божественної перший сонячних батарей, Христа, покликаний Бога Отця вічного, 

прийшов на землю, щоб навчити новий закон любові. щоб навчити божественного вчення 

Божественної Агнець Божий; Він прийшов, щоб навчити застосування сили; тому що сила, він 

вже виконав доручення; Вона вже були протестовані на планеті; Він виконав його власної 

еволюції в людська істота; Христос приніс у світі, новий спосіб життя; Це не проклятий царів 

жорстокої часу, він прийшов на землю; Ці демони, шахраї, подивився, погрожуючи прокляті 

привілеїв; Ось чому вони заінтригувала і вбили первісток сонячної; що сталося, навіть 

відбувається на землі; сучасних багатими, самі є настрій, за принципом землі; Ці демони 

надмірних амбіцій, також убиті; як це відбувається у вашій власній країні; не знаю, що ці, 

прокляті, у той же згину, є Божественної справедливості; Плач і скрегіт зубів, чекають вас; 

знаючи для морального інструкція, скромний є першим перед Небесним Отцем Єгови; вони 

повинні бути першим, щоб правити світом; які є першим в Царство небес. 

Пише: Альфа і омега 

 

ALPHA AND OMEGA 

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

ESCRITURA TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS 

ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, 

COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE   
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