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7 Scrolls
Overzicht
1 GOD wacht om van u te horen.
1 GELOOF gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Dank u voor 1 GELOOF het
geeft me morele kracht 1 geeft het geloof niet egoïstisch en
niet-gewelddadige oplossingen zal ik 1 GELOOF met geest, lichaam te
omarmen en Soul ik zal iedereen over 1 GELOOF vertellen dat ik zal
beschermen 1 GOD s 1 GELOOF 1 Kerk tegen Cults voor de glorie van 1
GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt om de morele kracht van een persoon te verbeteren!

Geloof in 1 GOD geeft jou 1 GELOOF . Absorberen 1 GELOOF dat het je hart kan raken en
uitgegroeid tot een vast onderdeel van je denken. Denken en leven, 1 GELOOF elke dag
elke dag. Laat 1 GELOOF invloed op je acties of ze nu bewust of onbewust. Mensen met
een geloof zijn gezegend, 1 GOD van hen houdt.

Scroll 1: Geloof

Affirmation Gebed

Er bestaat 1 GOD die zowel hij en zij!
1 GOD aangemaakt 2 Universe en geselecteerde mensheid tot Bewaarder van het fysieke
heelal!
Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie en er is een verplichting om zich te vermenigvuldigen!

De mensheid is om te zoeken en kennis op te doen vervolgens toe te passen!
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De Wetgever Manifest vervangt alle eerdere berichten 1GOD verzonden!

Aantallen zijn belangrijk en nummer 7 is goddelijk!

Er is leven na de dood en er zijn Engelen!

Scroll 2: verplichtingen Prayer verplichting
Aanbidden 1 GOD, gooi alle andere idolen
Protect, menselijk lichaam vanaf de conceptie
Levenslang, te zoeken, te verwerven en kennis toe te passen
Mate te vermenigvuldigen en beginnen eigen familie

Eer, respect voor je ouders en grootouders
Bewaak het milieu en al zijn levensvormen
Gebruik de ' Wetgever Manifest', spreidde zijn boodschap dieren te
beschermen tegen wreedheid en uitsterven

Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig
Voed de hongerige, onderdak daklozen en comfort ziek

Protest onrecht, immoraliteit, en milieu-vandalisme
Doe Beloond werk, geen loafing

Voorkomen en opruimen van verontreiniging

Be Good Punish Evil

Cremeren, in de buurt kerkhoven

Wees gewoon en geef verdiende respect Stem in alle verkiezingen!

Scroll 3: privileges Prayer Request
Ademend, schone lucht

Gewelddadig gratis community

Drinkbaar gefilterd water

Heb een huisdier

Eetbaar, gezond voedsel

Gratis onderwijs

Beschermende, betaalbare kleding

Gratis behandeling als ze ziek

Hygiënisch, betaalbaar schuilplaats

Ontvang respect

Eredienst en Geloof in 1 GOD Ontvang rechtvaardigheid Vrije Toespraak
met morele weerhoudt Beloond werk Mate, beginnen familie

Ben vrij gekozen regering
Eindig met waardigheid
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Scroll 4: tekortkomingen

Prayer tekortkomingen

verslaving

kannibalisme Envy

Plunderen

Egoïstisch

Meineed

Vandalisme

Scroll 5: deugden deugden Prayer
aanbidden alleen 1 GOD en altijd kwaad te straffen

1 st Leer, dan leren en kennis continuïteit
Bescherm het Milieu en harmoniseren met Habitat
Liefdevolle, Betrouwbaar en Faithful Schoon en netjes Volharding

Courage, Mededogen, Just, Sharing

Scroll 6: Khronicle Heritage Prayer
schepping

nabije verleden - 700 tot - 70 jaar

Ancient Times - 2.100 jaar

huidige Times - 70-0 jaar

Verre verleden - 2100 naar - 1.400 jaar New Age vanaf 0 jaar verder is:
voorspellen

medium verleden - 1400 tot - 700 jaar
Scroll 7: het hiernamaals

Prayer Grief

Crematie

Prayer Soul
Herbeleef Bad Prayer

Herbeleef Goede Prayer

Judgment Day Purity Scales

Engel

dagelijks Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Help me schoon,
meelevend en nederig Met behulp van de te 7 Scrolls als gids:
Ik zal de bescherming van uw creaties en te bestraffen Evil.

Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig de hongerigen
voeden, onderdak daklozen en comfort ziek

Verkondig: 1 GOD, 1 GELOOF, 1 Kerk, Universe Bewaarder Beschermers Dank u voor
vandaag

Uw meest nederige trouwe bewaarder voogd (1 st name) voor de glorie van 1
GOD en het welzijn van de mensheid Dit gebed wordt gebruikt elke dag!
Einde
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