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Klan
7 Tribes ng 1 NG DIYOS mga tao 's!

7 Tribes makuha ang kanilang mga espirituwal na patnubay sa a, 'Gathering' at sa pamamagitan ng pagbabasa
ng Kautusan Giver Manifest. The Gathering caters para sa espirituwal, sosyal na mga pangangailangan at
komunidad Aktibismo. A Gathering pangangailangan pamamahala, ang isang inihalal committee, Klan.

A Klan ay isang tao committee ng 14 nahalal (Elders) . Tagasuporta ng pagdalo sa kanilang mga
lokal na Gathering hinirang sa isang lihim na-balota 1 Elder
(Minimum) hanggang sa isang maximum ng 7 HE at 7 SHE (7_7 panuntunan) ng isang kabuuang 14 mga
Nakatatanda. Nakatatanda ay inihalal taun-taon (Fun araw, linggo 2, Mercury *
buwan) . Ang isang bagong Gathering hinirang Elders anumang Fun araw. Maghatid ng mga ito hanggang sa

* NAtm

susunod na termino eleksyon.

Ang anumang para kasalukuyang maaaring maghirang, hangga't sila ay matugunan ipinag-uutos na mga
kinakailangan. Ipinag-uutos na mga kinakailangan upang maging isang Elder: Edad 28-70, maging isang
magulang, pisikal at itak magagawang upang gawin ang mga tungkulin ng mga miyembro Committee. Walang
sekswal na kapansanan (Child molester, parehong kasarian o nalilito kasarian) , Walang criminal record, walang
rabbi, walang katoliko pari, walang mga madre o monghe.

E

Nakatatanda ay maaaring reelected walang limitasyong ulit (Hanggang edad

70) . Kapag ang isang Elder kailangan pinapalitan. Ang isang kapalit ay inihalal upang
maglingkod hanggang sa susunod na termino eleksyon.

A SHE Elder ay pinalitan ng isang SHE. Isang SIYA
may HE.
Sa sandaling may mga 2 mga Nakatatanda 1 ay maaaring maging isang Tagapag-ingat Zenturion (CZ).
Gayunpaman mayroong laging may na maging 1 Elder. Tanging mga Nakatatanda ay maaaring magnomina at
maghalal sa isang lihim na balota ng Tagapag-ingat Zenturion. Availability ng HE at SHE gumagawa ng mga
halalan ng 1 HE at SHE CZ-kanais-nais ngunit may ay dapat na 1 Elder. Pinasinayaan ang halal CZ ay may upang
gumawa ng isang Truth Statement. Pagkatapos ng halalan ng CZ isang Klan ay nagpapadala ng membership
registration sa UCG1. CZ kumakatawan at liase sa mga lokal na Pamahalaan at Orackle.

Klan mga tungkulin, 1 Elder ay upang gawin ang lahat ng mga tungkulin, 14 Elders maaaring ibahagi ang
workload pantay-pantay.
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Ayusin ang: Lumilikom ng venue (Hall, seguridad) , Transportasyon para sa mga may sakit,
kapansanan, matatanda ...

isapubliko ang: pagtitipon (Kapag, kung saan, mga direksyon) , Media release at mensahe ng, 1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA
1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Programa: Maligayang pagdating, outline, itala ang bawa't isa, panalangin, pagbabasa, talakayan, pagtitipon ng
pondo. Tiyakin pangunahing wika, mga lokal na Dialect at Tradisyon ay upheld ...

I-hold: Gulo, halalan, induction ng bagong ikasal, bagong ipinanganak. Magluksa mga kung sino ang
natapos na buhay.

Ang ika-1 Gathering ng buwan Inaanyayahan mag-asawa na nag-sign isang 'Holy Matrimony Contract' sa
nakaraang buwan. Ang 2nd Gathering ng buwan Inaanyayahan ang mga bagong-ipinanganak na sa mga
nakaraang buwan. Ang ika-3 Gathering ng buwan Inaanyayahan ang mga bisita na nangako na maging isang
tagataguyod. Ang ika-4 na Pagtitipon ng isang buwan ay sumasalamin sa mga tagasuporta at mga miyembro
na namatay noong nakaraang buwan.

Pagtutustos ng pagkain: seating, mga inumin (Non alcoholic) , pagkain (Lokal na mga lutuin) , Music,
dancing (Tradisyonal, kasalukuyan) , Entertainment, linisin ...
f

Pagkain at inumin ay inihahandog sa Gathering ng mga supporters gamit Klan alituntunin.

Committee: Meeting. Protektahan ang unfairly attacked, mahina, nangangailangan at
disadvantaged. CZ ulat.
Up keep: Shun mga listahan, mga kampanya (Aktibismo) , Maghanda na pang-edukasyon na materyal para sa
mga paaralan, magtatag ng hindi-para-profit na organisasyon ( cron) ...

Manatiling nakikipag-ugnay: Sa Shire Council. Tagapag-ingat Guardian nakatayo para sa halalan sa
komersyal, pampulitika, panlipunan, ... komite, mga posisyon, ...
Ang Klan na may suporta ng mga Supporters absorb lahat ng lokal na kapaligiran, non profit, non sanhi
marahas at panlipunang katarungan at magpatakbo ng mga ito. Kapag kinakailangan nalalapat di marahas na
aktibismo.

Tuwing 3 taon sa Kasayahan Araw ng linggo 4 Mercury buwan. Ang Klan hinirang 2
Tagapag-ingat-Zenturion (1 HE, 1 SHE) .
Ang isang inihalal
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Truth Statement
Oh Magnificent lahat ng mga makapangyarihang 1 & lamang 1GOD . Sino ang parehong SIYA & siya. Creator sa
mga pinakamagagandang Uniberso. saksi:

Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1st pangalan) . Inihalal
Tagapag-ingat-Zenturion Mula sa Mga Matanda ng (Pangalan) Gathering.

Truthfully estado:
Iyon ay dapat kong tulungan 1GOD, ang mga tagapagtaguyod ng 1FAITH, Uniberso Tagapag-ingat tagapag-alaga
at ang mga lokal na komunidad. Na ako ay hindi o hinihikayat ng isang tao upang patayin, na Pagpapahirap,
panggagahasa, o bata mang-istorbo. Hindi rin protektado sa sinuman na ginawa. Protektahan ang integridad ng 1GOD'S
pinakabagong mensahe ang Batas-donor Manifest.

Bilang Tagapag-ingat Zenturion ang 7 mga pag-uugali 'ay ang aking gabay:

Hindi gaganti karahasan na may violenc
Pagmasdan gayon ay upang maging ng kamalayan ng mga anti-social at anti-tirahan pag-uugali protesta
kawalan ng katarungan, moralidad at kapaligiran paninira Lutasin tunggalian sa pamamagitan ng pagtatasa,
pakikinig at talakayan maghalubilo, maging pamilyar ang aking sarili sa lahat ng iba't-ibang grupo sa aming
komunidad

Magsalita para sa kung ano ang tama

Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan Para sa
Glory of 1GOD at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Nawa'y 1GOD maging ang aking Saksi & Judge

Lumalapastangan sa isang 'Truth-Pahayag' ay humantong sa pagkansela ng kasapi
Banning mula sa lahat ng mga Pagtitipon. Shunning sa pamamagitan tagasuporta. Kung lumalapastangan ay ng
isang kriminal na likas na katangian ng pag-uusig ay aabisuhan.

Tandaan! Indibidwal na mga miyembro ng Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga, hindi maaaring tanggapin
honorary award, premyo o pamagat. Hindi nila maaaring inihalal o hinirang sa anumang uri ng Government.
Kung tatanungin sila ay maaaring magbigay sa walang ganti payuhan. Kung naging bahagi sila ng Gobyerno
sila ay maluwag ang kanilang mga kasapi ng UCG & hindi maaaring mabawi ang mga ito.
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pagiging kasapi application
pinakabagong mensahe 1 DIYOS ni ang Batas-donor Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ito Ang pagsapi Application ay ginagamit upang
i-notify UCG & makakuha ng nakarehistro bilang
isang Gathering ng

1GOD 1FAITH 1Church Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ito rin ay gumagawa ng mga naka-itemize
Tagapag-ingat Zenturions miyembro ng
Uniberso Tagapag-ingat tagapag-alaga.

Sa puwang ay isulat ang unang pangalan ng
mga ' Elders ' na inihalal
Tagapag-ingat-Zenturions & narinig ang ' Truth
Statement '.

1 st pangalan ng ( HE) C. Zenturion: 1 st pangalan
ng ( SHE) C. Zenturion:
Kami ay natukoy sa itaas na Nakatatanda at Tagapag-ingat-Zenturion ay sumunod sa Membership Panuntunan:
Nawa'y 1GOD maging ang aming mga Saksi & Judge

Petsa:

CG Kalender N-At-m

pagiging kasapi maaaring bawiin kung sa paglabag ng mga Batas-donor Manifest. Anumang
paglabag ay investigated at dealt sa.
1GOD ay ang aming Maniwala ka!

1FAITH ay ang aming moral na lakas!
Ang Batas-donor Manifest ay ang aming gabay!

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay ating Simbahan!
End.
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