
LAMB Divine CỦA CHÚA; Philosophy Divine HIS; THE LAMB Divine HÀNH SILVER; 

LAMB MADE khiêm nhường; TRIUMPH MỚI CỦA LAMB Divine CỦA CHÚA VỀ SỨC 

MẠNH VÀ PRIDE HUMANA.- 

Có con trai; Chúng tôi tiếp tục với triết lý của Thiên Chúa đã dạy điều răn của Thiên 

Chúa của tôi; nếu tất cả nhân loại đã hướng dẫn họ, tôi đảm bảo với bạn trai của tôi, 

nhân loại, sẽ không cần một phán xét của Thiên Chúa; Divine Răn đã được trao cho 

thế giới, để thông qua họ, làm cho mọi thần, thử nghiệm cuộc sống; vì đã có một thời 

điểm mà mọi thần, biết tất cả sự sống trên thế giới của xác thịt; nhưng họ biết rằng 

sớm hay muộn chứng minh một triết lý riêng; không chỉ triết lý của con người; cho 

hành tinh thử nghiệm chúng là vô tận; Họ không bao giờ có giới hạn; cũng không có 

bao giờ chúng đã có; Chiên Thiên Chúa, Thiên Chúa là điều răn của Thiên Chúa của 

tình yêu và lòng khiêm nhường, cho mọi sinh vật suy nghĩ; của tất cả các loài động 

vật nổi tiếng xấu, chỉ là Chiên Thiên Chúa, là vô tội chỉ; bởi vì nó không liên quan đến 

bất kỳ hành động vũ lực; độ nhạy của nó, đã mang về cho anh một ưu tiên của Thiên 

Chúa trong ý chí tự do của Thiên Chúa Cha Jehovah; khiêm tốn là trong Lamb của 

Thiên Chúa; mà không có sự khiêm nhường, không ai đi vào nước thiên đàng; được 

viết, nó là dễ dàng hơn cho một con lạc đà qua lỗ kim hơn cho người vi phạm pháp 

luật thiêng liêng của mình trong Kingdom of Heaven; mỗi tinh thần của con người nói 

với Con Chiên Thiên Chúa, trước khi đến với thử thách của cuộc sống; tất cả tinh thần 

của con người, ca ngợi ông hết trong nước thiên đàng; tất cả đều đóng tại nơi ở trên 

trời; cho có, mỗi đứa trẻ là không tự nhiên; tất cả đều là con của một Cha; bất kể hình 

dạng vật lý của nó, hay triết học; trong Kingdom of Heaven, tất cả mọi người là thần 

giao cách cảm; Tất cả đã đạt đến vinh quang đời đời; mà nó chi phí đổ mồ hôi vô hạn 

trước; trong các hành tinh vô hạn; như có chép rằng mọi thần phải được sinh ra một 

lần nữa, để đạt được vương quốc của Thiên Chúa; điều này có nghĩa rằng mọi thần, 

có một cuộc hành hương đến thế giới vật chất; đi qua các hành tinh vô hạn; triết lý 

thử nghiệm vô tận; và tất cả trong số họ, là một trong những hình thức thần linh, lấy 

Lamb thiêng liêng của Thiên Chúa; tất cả các hình thức, sở hữu vô tội trời của Thiên 

Chúa; tất cả đều có cùng một nguyên tắc; không ai được sinh ra lớn trong nước thiên 

đàng; vì không ai có tổng vĩnh cửu; nếu không có Cha; tất cả mà không có ngoại lệ, 

họ đang được Thiên Chúa trực thuộc tình yêu của Thiên Chúa Cha; và tình yêu thiêng 

liêng này, đang sống và mở rộng; Tiến Cha, và sự tiến bộ trẻ em; giữ trong cõi đời 

đời, hệ thống thứ bậc thần thánh của mình espirituales.- 

 

Có con trai; Tôi biết bạn không ngừng suy nghĩ về trang sức đồ trang sức Ondania 

anh trai; Tôi biết tất cả mọi người khinh; vì ông dám bán năm trăm thân răng, là Chiên 

Thiên Chúa; Nó sẽ được ghi nhớ cho tất cả các thế hệ, là Judas hiện đại; như anh, có 

trong thế giới của bạn, hàng triệu người đầy tham vọng; trepidan không bán cho cõi 

đời đời riêng của mình; Vì vậy, tôi sẽ cho bạn biết con trai, con quỷ này tham lam 

thương mại, khóc nước mắt của máu; hỏi Lamb cùng của Thiên Chúa, nó được phục 

sinh trong thịt mới; hỏi làm thế nào hàng triệu người sẽ hỏi, trở lại là một đứa trẻ; 

nhưng bạn nhận được gì; hoặc quyền sử dụng trong cuộc sống, thiêng liêng Lamb 



bạc; biểu tượng của sự trong sạch và thanh khiết của lương tâm của mỗi người; 

Chúng tôi đã cho anh ấy đủ thời gian để xem xét lại; Nó là một trong hàng triệu người 

nguyền rủa vàng; sẽ nguyền rủa tục riêng của họ; Cậu nguyền rủa cha mẹ của mình; 

và ghen tị với khiêm nhường trong lòng; những người đã được tôn trọng của Lời 

Chúa; một cái gì đó như thế nào, đã làm tinh thần này, trong một thế giới khác; Ông 

sống vui mừng trên một triết lý, kéo dài bao lâu một cuộc sống phù du của thịt; Nó đã 

được đưa tới một triết lý mà không cung cấp cũng không vĩnh cửu, nhập cảnh vào 

nước thiên đàng; do đó, nó sẽ được với cái gọi là thế giới giàu có; Họ nguyền rủa cha 

mẹ; trong bối cảnh sầu thảm và nghiến răng; Lý do rất đơn giản; trong công lý của 

Thiên Chúa, trong khi hầu hết các phúc lợi được hưởng tinh thần của con người 

nghiêm trọng hơn là công lý; Nó đã được dạy bởi Lời Chúa, mà tất cả đều bình đẳng 

trước Thiên Chúa; Do đó, chính phủ của Trái đất, phải bình đẳng cho tất cả; Nếu điều 

đó đã không xảy ra, đó là vì một nhóm quỷ cai trị cưa rằng đó là việc tốt; các quỷ, 

không có tính răn của Thiên Chúa của tôi, thế giới biết bởi tư bản; họ là những người 

sáng tạo của các kiến thức về tốt; các damned, có người giàu và người nghèo trên thế 

giới; bởi các quỷ, thế giới trên đất liền được thần đánh giá; họ là để đổ lỗi, sầu thảm 

và nghiến răng, hàng triệu trẻ em nghèo của tôi; Hơn nữa, không có con quỷ, vi phạm 

pháp luật thiêng liêng của mình sẽ thoát; mà ông đi xung quanh đến xung quanh; mắt 

đền mắt, răng đền răng; là quy luật của thế giới của xác thịt; thế giới không hoàn hảo 

của; thế giới vi mô; hy vọng duy nhất còn lại để các damn, là sự ăn năn; Vì vậy, nếu ăn 

năn exsistiría không, những con quỷ điên; Cha của Thiên Chúa, Ngài đã tạo ra thiên 

thần; và là niềm tự hào phát ra từ ý chí tự do tinh thần, làm cho địa ngục; Tôi quên 

người, bị mất trong bóng tối; Nó được viết rằng Thiên Chúa Cha Jehovah là ánh sáng 

vĩnh cửu; và ông càng bị một sinh vật, lớn hơn là nước thiên đàng; Do đó, những 

người được chọn là tự bầu; cho tác phẩm của mình, họ là những người đầu tiên; nó 

đã được viết, nó là dễ dàng hơn cho một con lạc đà qua lỗ kim hơn cho một kẻ hiếp 

dâm trong Nước Trời; Điều này có nhiều ý nghĩa; Ông giải thích cách triệt để là công 

lý của Thiên Chúa; Họ được gọi là chương trình con có lớn trong nước thiên đàng; 

như đối với Đấng Tạo Hóa, không exsisted động vật thần thánh trong nhà của họ; 

exsisted chỉ có trẻ em; có hình thức vật chất họ có; khái niệm động vật là một bằng 

chứng của sự sống thần linh, cho các linh hồn; họ yêu cầu được gọi là động vật; và 

họ hỏi để biết triết lý của cùng một; như tinh thần nào đó, họ yêu cầu được khỉ con 

người; và họ yêu cầu được kiểm tra trong triết lý này; Nó được viết ra, mà mọi thần 

được thử nghiệm trong cuộc sống; không chỉ được gọi là con người; nhưng tất cả 

chúng sinh; bởi vì không ai là ít hơn trước khi các thần thánh Cha Jehovah; Công lý 

của Thiên Chúa quá bao la, rằng tầm quan trọng của việc là một con người, là mất đi 

trong sự vô hạn; thậm chí nhiều hơn; cuộc sống của con người được coi với một sự 

thờ ơ đáng kinh ngạc; với cùng một sự thờ ơ, cô đã quen với con người; thậm chí 

nhiều hơn; cuộc sống con người, là hầu như chưa biết trong Kingdom of Heaven; 

chúng tôi chỉ biết rằng trong những polvitos, bị mất trong không gian; nhiều hành tinh 

gọi, THERE đời sống; và họ biết rằng tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ không có dấu vết 

của những gì một thế giới; Ông viết bài này: sự sẽ Trái Đất; nhiều từ thiêng liêng của 

mình sẽ không vượt qua; do đó những lời của Thiên Chúa: Hãy để có được ánh sáng, 

và ánh sáng đã được thực hiện; vẫn còn sản xuất các thế giới và mặt trời; trong đó 



một số tiền như là tâm trí có thể tưởng tượng; thần vẽ thần giao cách cảm, dạy rằng 

Lamb thiêng liêng của Thiên Chúa, là nguồn gốc của năng lượng mặt trời; Nó có triết 

lý sống của riêng mình; Nó có mở rộng của Holy Trinity của nó; trước khi các hành 

tinh Trái đất, phát sinh cuộc sống, và Chiên Con của Thiên Chúa, được sinh ra một lần 

nữa trên các hành tinh khác; Triều thần thánh của mình là gì và có trách nhiệm, không 

có giới hạn; Cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhân và mở rộng ở trẻ em suy nghĩ 

riêng của họ, thừa kế của Thiên Chúa; tất cả đều có rất nhiều điện trong cơ thể của 

bạn; điện tương ứng ở mức độ tiến hóa của nó, một phần cực nhỏ của expansive Holy 

Trinity; Sois đế vi; nhưng cho đến kính hiển vi, vẫn không Bạn tỏa sáng; vẫn chiếm ưu 

thế trong bạn, xác thịt; với niềm đam mê giả của nó; để Shine, bạn phải được sinh ra 

một lần nữa; tinh thần đã đi qua các cơ quan kế tiếp của xác thịt; khi đến một thời 

điểm nhất định, mà độ sáng tâm linh, vượt quá điều hiển nhiên của xác thịt; đó là lý do 

tại sao, mà đã được viết, là xác thịt yếu; Nó có nghĩa là kiến thức đó, trở nên tươi 

sáng như mặt trời; làm thịt được hủy bỏ; và nó có nghĩa là tất cả các kiến thức được 

chuyển hóa thành thân thể chất Bright; quá trình thiêng liêng này đã đáp ứng tất cả 

các mặt trời của vũ trụ; Họ là những người nhỏ bé, vì nó là một sinh vật của thịt, là lớn 

trong nước thiên đàng; Họ là những sinh vật của thịt trong thế giới rộng lớn mà không 

còn; Suns như một toàn thể, tạo thành các kiến thức phổ quát của Thiên Chúa; gọi là 

Holy Trinity; như vậy, như thần thánh Moses tỏa sáng trong vinh quang; khuôn mặt 

của mình tỏa ra chất lỏng năng lượng mặt trời; khuôn mặt của mình là một mặt trời 

của Thiên Chúa; với sự khác biệt, ánh sáng rực rỡ đó, để lại một sức mạnh từ Thiên 

Chúa; mà nó được điều khiển bởi tâm trí của riêng mình; sức mạnh thiêng liêng này, 

đã là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất, mà đã sở hữu một tâm trí; sức mạnh tinh 

thần này, Moses đã mở các vùng biển; Anh quay sông vào máu; Tôi đã thực hiện 

nhiều dấu hiệu thiêng liêng, sức mạnh vô hạn, thần thánh Cha Jehovah; các tàu bạc, 

có nhiều việc phải làm với những quyền hạn của Thiên Chúa; họ cũng có nhiệm vụ 

cao cả; trong luật pháp của mình; như tiên tri có các xác thịt; ai cũng có thể trở thành 

một nhà tiên tri, trừ khi ông nắm giữ sức mạnh tâm linh của chính mình; trong số họ 

sử dụng các Cha vĩnh cửu của Thiên Chúa, để tiến thế giới; các thần linh có nghĩa là 

nó là như nhau ở tất cả các lần; Bạn không nên quên, mà mỗi tinh thần khi nó rời khỏi 

Trái đất, vượt qua thế giới thiên; có đi một thời điểm khác; thời gian không phải là vật 

chất của Trái Đất; là thời gian thiên; trong đó một thế kỷ trên mặt đất tương ứng với 

một thiên thể thứ hai; Vì vậy, mỗi khi trôi trên Trái đất, chỉ là một khoảnh khắc trong 

Nước Trời; Ví dụ này được áp dụng khi mọi thần con người đã sống theo lệnh của 

Thiên Chúa; trong đó nói rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa của bạn, trên hết mọi 

sự; trên tất cả sự giàu có; qua chính mình; điều này có nghĩa rằng theo nhiệm vụ 

thiêng liêng của mình, không có con trai trần thế có thể vào nước thiên đàng; vì tất cả 

đã sử dụng tiền; triết lý này, tôi đã được cảnh báo thế giới; trong nhiều thế kỷ: bạn sẽ 

không được ăn cây biết vật liệu tốt; bởi vì nó chỉ là tạm thời; nútrete gì nó chi phí; chi 

phí công sức và khen là đã đạt được; bạn kiếm được bánh mì của mình bằng cách đổ 

mồ hôi trán của bạn; đó là tương đương với một cuộc sống lao động trung thực; 

Divine Cha Jehovah, ông nói: khai thác anh em mình; Ông cho biết: làm giàu; không 

nói, tạo ra giàu và người nghèo; Chắc chắn không; , những gì ông có nghĩa là Cha của 

Thiên Chúa là gobiérnate theo lương tâm của bạn; tất cả khiêm tốn, là người đầu tiên; 



thông báo khác nói là dễ dàng hơn trên mắt của một cây kim giữa một con lạc đà; một 

phong phú trong nước thiên đàng; cảnh báo khác: chăm sóc mà trái, của t¶il ‡ quyền; 

bên trái là của nhân dân; Ông là con trai của người đàn ông; lao động trẻ em; và bên 

phải là bị hỏng; những người mà họ tin rằng tiền, sẽ mua sự sống lại của cơ thể; Lừa 

dối! kiên trì trong một cái gì đó phát minh bởi tâm trí con người, là niềm tự hào tinh 

thần khi nghĩ rằng phát minh của con người, bỏ qua các lệnh tối cao; Nó đã xảy ra 

trong thế giới khác; đến một mức độ nào đó, rằng những thế giới này đã bị xóa từ 

không gian; Đó là lý do tại sao nó đã được Thiên Chúa viết nhiều cuộc gọi đến cố triết 

lý của con người; ít người được chọn, những người sẽ được vào nước thiên đàng 

đâu; thừa kế của Thiên Chúa dẫn mọi thần, để trở thành một sự khôn ngoan trời sáng; 

không ai là ít hơn trong luật thiêng liêng này; Nước Trời, là vinh quang tột đỉnh, họ có 

thể hút ra một sinh vật cực nhỏ; nó ra khỏi; hơn để trở lại với nó, phải trả lại sạch sẽ; 

không nên mang ảnh hưởng của ma quỷ; như là sự giàu có; mà dạy cho bạn phải đi 

qua, cái gì mà chỉ kéo dài một điều hão huyền trên trái đất; một hào, tinh thần dẫn, khi 

anh trở về nơi mà ông để lại trong giây lát; Không giống; Bạn phải cung cấp cho một 

tài khoản của thời gian trên trái đất; thứ hai mỗi giây; từ khi sinh ra cho cuộc sống, 

cho đến khi tôi được gọi là ở trên trời; vĩ đại, nó không bao giờ thể hiện sự giàu có; 

tất cả sự giàu có là lãng phí thời gian cho tinh thần; tất cả các lời nguyền; khi họ đã 

mất đi cuộc sống của họ; cho sự giàu có, đóng các cửa trời; Nó được viết: bạn không 

thể làm tôi hai chủ; phục vụ hay sự giàu có, hoặc đang phục vụ Chúa; Nếu các sinh 

vật sử dụng sự giàu có; biết những gì mong đợi, sinh vật đó đã nhận được phần 

thưởng của mình; Hơn nữa phải là Thiên Chúa; Bạn không thể vào vinh quang của 

Thiên Chúa; ông được phóng đại trên trái đất, và co lại trong Kingdom of Heaven; triết 

lý thần linh của Con Chiên của Thiên Chúa, là vô hạn liên minh cherubs vô hạn; mà 

mỗi phân tử gồm thịt và tinh thần; Chiên Con của Thiên Chúa, là triết lý duy nhất mà 

sẽ được trên trái đất; là nguyên nhân duy nhất, tại sao tinh thần vô hạn, yêu cầu bằng 

chứng về sự sống con người; Nó là sản phẩm của một cuộc sống mô hình đó đã đáp 

ứng các điều răn của Thiên Chúa; không vi phạm, hoặc một phần cực nhỏ của nó; Đó 

là triết lý của một đứa trẻ; triết lý của một đứa trẻ gần như là triết lý thiên thần; họ là 

tinh khiết hơn trong tâm hồn; Họ không cam kết, hoặc bị hỏng, trong thói quen của 

họ; Họ là những người duy nhất trong đó những kiến thức tốt, đã không hư hỏng; tất 

cả các triết lý khác, được tạo ra bởi tâm trí con người, biến mất; Họ không bước vào 

thế giới mới; hơn bao giờ hết, ma quỷ đã bước vào Nước Trời; tinh thần, trẻ em, họ 

biết rằng trong nước thiên đàng; các hướng dẫn tinh thần rất lớn, họ được dạy; từ 

kiếp trước; đám đông giá, xem kinh ngạc, các màn hình truyền hình năng lượng mặt 

trời khổng lồ; Họ nhìn thấy ở họ sự truyền hình phổ quát; mà nó không có khởi đầu; 

và không có kết thúc; thế giới đã có và sẽ được nhìn thấy; thế giới kỳ lạ này là; thế 

giới chiến tranh thiên hà; nhìn hay nói cách khác, tất cả những ý tưởng của mọi tạo 

vật được sinh ra, trong suy nghĩ mở rộng vũ trụ; ý tưởng, rằng với việc thông qua thời 

gian xa xưa, đã trở thành thế giới khổng lồ; ở đó, tinh thần-trẻ em, chứng kiến sự ra 

đời, phát triển và thống khổ của thế giới; xem tất cả các quá trình thiêng liêng của một 

ý tưởng vi được thể hiện trong một hành tinh; Nhìn Planetary câu chuyện tuyệt vời; 

nhiều lần, được truyền từ thế giới đến với thế giới; có phát sinh nhiều hơn bất cứ 

thiên tài đầy cảm hứng; giữ trong tâm trí, một ý tưởng mơ hồ của Đức Chúa Trời nhìn 



thấy trong nước thiên đàng; học thuyết tương lai có phát sinh; Hải quan chuyển đổi 

các hành tinh; mang các tiên tri cho thế giới; có đứa con đầu lòng con được lấy cảm 

hứng và nghiên cứu, kế hoạch của Thiên Chúa; tất cả mọi người muốn có một sứ 

mệnh trong các hành tinh rất xa; danh mục của tất cả các thiên hà; các hình thức vô 

hạn của cuộc sống; trong số đó là thế giới của xác thịt; nó thuộc về hành tinh Trái đất 

bằng kính hiển vi; bột được gọi là hành tinh; Nó đã ở đây rằng Firstborn năng lượng 

mặt trời của Thiên Chúa, Đức Kitô hỏi những đời đời Cha Jehovah, đến trần gian để 

dạy một đạo luật mới của tình yêu; giảng dạy giáo lý thiêng liêng của Chiên Con của 

Thiên Chúa; Ngài không đến để dạy việc sử dụng vũ lực; cho lực lượng, ông đã hoàn 

thành nhiệm vụ của mình; Cô đã được thử nghiệm trên hành tinh này; Nó đã phục vụ 

sự phát triển riêng của mình, các sinh vật của con người; Chúa Kitô đưa đến thế giới 

một cách sống mới; họ không thích các vị vua của thời gian chết tiệt Brutal, khi ông 

đã đến trái đất; các quỷ, kẻ tinh khôn cũ, gây nguy hiểm cho thấy đặc quyền của họ 

đáng nguyền rủa; đó là lý do tại sao hấp dẫn và bị giết, những Firstborn năng lượng 

mặt trời; đã xảy ra, những gì vẫn còn xảy ra trên trái đất; phong phú hiện đại là những 

tinh thần đó, các nguyên tắc của Trái Đất; các quỷ của tham vọng, họ cũng giết; như 

đang xảy ra ở đất nước của bạn; Họ không biết những damn, rằng trong lần cùng, là 

công lý của Thiên Chúa; tang và nghiến răng, họ đang chờ đợi; biết từ giảng dạy đạo 

đức, mà khiêm tốn là người đầu tiên trước khi Chúa Cha Jehovah; Họ phải là người 

đầu tiên để thống trị thế giới; kể từ khi họ là những người đầu tiên tại Vương quốc 

HEAVENS.- 

Viết: The Alpha và Omega 

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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