1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

7 Scrolls
Tổng quan
1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

Scroll 1: niềm tin

Khẳng định-Cầu Nguyện

Có 1GOD người nắm giữ hai HE & SHE!

1GOD tạo ra 2 Universe & loài người được lựa chọn để được giám sát của vũ trụ vật
lý!
Cuộc sống con người là thiêng liêng từ lúc thụ thai & có một nghĩa vụ để nhân!
Loài người là để tìm kiếm & đạt được kiến thức sau đó áp dụng nó!

Luật-Đấng Ban Manifest thay thế tất cả các tin nhắn trước 1GOD gởi!
Con số này là quan trọng và số 7 là thiêng liêng!

Có một Afterlife & có Angels!

Scroll 2: Nghĩa vụ Nghĩa vụ-Cầu Nguyện
Tôn sùng 1GOD, loại bỏ tất cả các thần tượng khác

Bảo vệ, cơ thể con người từ lúc thụ thai
Suốt đời, tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến thức

Mate để nhân & gia đình bắt đầu riêng

Danh dự, tôn trọng bố mẹ & ông bà của bạn
Bảo vệ môi trường và tất cả sự sống hình thức của nó

Sử dụng ' Luật-Đấng Ban Manifest', truyền bá thông điệp của nó Bảo vệ
động vật từ tàn ác & tuyệt chủng

Hãy đứng lên cho công bằng tấn công, thiệt thòi, yếu & nghèo
Nuôi đói, người vô gia cư và thoải mái ốm
Phản đối bất công, phi luân, & môi trường phá hoại
Làm công việc khen thưởng, không có tản bộ

Tránh & dọn dẹp ô nhiễm

Được tốt Trừng phạt Ác

Hỏa táng, nghĩa địa gần

Hãy chỉ & cung cấp cho sự tôn trọng xứng đáng

Vote trong tất cả các cuộc bầu cử!

1

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Scroll 3: đặc quyền Yêu cầu-Cầu Nguyện
Thở, không khí trong lành

Có cộng đồng bạo lực miễn phí

Uống, nước lọc

Có một con vật cưng

Ăn được, thực phẩm lành mạnh

Miễn phí giáo dục

Bảo vệ, quần áo giá cả phải chăng

điều trị miễn phí khi ốm

Hợp vệ sinh, chỗ ở giá cả phải chăng

nhận sự tôn trọng

Thờ phượng & Believe in 1GOD

nhận công lý

Speech miễn phí với kiềm chế đạo đức Thưởng công việc Mate, bắt đầu gia

chính phủ đã tự do bầu

đình
Kết thúc bằng phẩm giá

Scroll 4: thất bại

Thất bại-Cầu Nguyện

Nghiện

ăn thịt người Envy

giựt đồ

Ích kỷ

trái với lời thề

phá hoại

Scroll 5: Đức tính Đức-Cầu Nguyện
chỉ thờ 1GOD & luôn trừng phạt ác
1 st Tìm hiểu, sau đó Dạy & Kiến thức liên tục
Bảo vệ Môi trường & hài hòa với Habitat
Loving, tin cậy & Faithful

Kiên trì

Clean & Tidy

Can đảm, Thiện, Just, Chia sẻ

Scroll 6: Khronicle Di sản-Cầu Nguyện
Sự sáng tạo

Gần như quá khứ - 700 đến - 70 năm

Cổ-Times để - 2.100 tuổi

Current-Times - 70-0 năm

Xa-Past - 2.100 đến - 1.400 yrs New-Age từ 0 năm trở đi là:
Tiên tri
Trung quá khứ - 1.400 đến - 700 tuổi

Scroll 7: kiếp sau
Đau buồn-Cầu Nguyện

hỏa táng
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Soul-Cầu Nguyện

Sống lại-Tốt Prayer

Sống lại-Bad Prayer

Judgment Day-Thanh Tịnh-Cân

Thiên thần
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1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

YY

HẰNG NGÀY - Cầu nguyện

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất giúp tôi được
sạch sẽ, từ bi & khiêm tốn Sử dụng 7 Scrolls như hướng dẫn:
Tôi sẽ bảo vệ những sáng tạo của bạn và Trừng phạt ác.

Hãy đứng lên cho công bằng tấn công, thiệt thòi, yếu & nghèo nuôi đói, người vô
gia cư & thoải mái bố ốm:
1GOD, 1FAITH, 1Church, Vũ trụ giám sát Guardians
công bố:
1GOD, 1FAITH, 1Church, Vũ trụ giám sát Guardians
Cảm ơn vì ngày hôm nay

khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng hàng ngày, một mình hoặc trong một nhóm ở bất kỳ chỗ nào bạn thích,
phải đối mặt với đôi mắt trời mọc đóng cửa. Đọc tại Gathering.

Thờ cúng 1GOD liên quan đến việc cầu nguyện.

Cầu nguyện là phương pháp tốt nhất của giữ liên lạc với 1GOD.
Khi không có 1 Listening! Khi không có hy vọng! Hãy cầu nguyện! 1GOD lắng nghe.

Cầu nguyện là cách có lợi nhất (An toàn-van) thể hiện một người rối loạn nội &
cảm xúc. Thử nó !
Cầu nguyện là hình thức sử dụng nhiều nhất của thờ 1GOD . Một hàng ngày-thường xuyên.

Cầu nguyện giúp đối phó với nỗi đau khổ và đau buồn. 1GOD không lắng nghe!

Cầu nguyện cần giải quyết một nhu cầu thực sự và bức xúc. Đừng phù phiếm!

Cầu nguyện cần được hỗ trợ bởi hoạt động có liên quan. Cầu nguyện là không đủ!

Khi bùng nổ với Happiness cổ phiếu thời điểm này với 1GOD .
Luôn luôn !

Cầu nguyện vì lợi ích của người kém may mắn là bổ ích nhất. Thử nó !
những lời cầu nguyện cần 1GOD của chính để thành công. Lòng tin 1GOD của sự phán xét!
Kết thúc
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