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7 Scrolls
Pārskats
1 GOD gaida dzirdēt no jums.
1 FAITH Lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Paldies 1. FAITH tas
dod man morālu spēku 1 FAITH sniedz bez egoistiski un nav
vardarbīgi risinājumus Es apskāviens 1 ticību ar prātu, ķermeni un
dvēseli es to visiem paziņot 1. FAITH Es aizsargā 1 GOD " s 1 Ticība
1 baznīca pret kultu godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota, lai uzlabotu personas morālo spēku!

ticība 1 GOD dod jums 1 TICĪBA . absorbēt 1 FAITH ka tas var pieskarties jūsu sirdi un
kļūt par pastāvīgu daļu no jūsu domāšanu. Padomā un dzīvot, 1 FAITH katru dienu
katru dienu. ļaut 1 FAITH ietekmēt jūsu rīcību vai tie ir apzināti vai neapzināti. Cilvēki ar
ticību ir svētīti, 1 GOD mīl viņus.

Ritiniet 1: ticība

apstiprinājums Lūgšana

Tur ir 1 GOD kurš ir gan HE un viņa!
1 GOD izveidots 2 Universe un izvēlas cilvēci būt Turētājbanka par fizisko visumu!
Cilvēka dzīvība ir svēta no ieņemšanas brīža un ir pienākums vairoties!
Cilvēce ir meklēt un iegūt zināšanas, tad to!
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Likums-Devējs manifests aizvieto visus iepriekšējos ziņojumus 1GOD nosūtīts!

Skaitļi ir svarīgi, un numuru 7 ir dievišķa!
Ir Afterlife un ir eņģeļi!

Ritiniet 2: pienākumi Pienākums Lūgšana
dievināt 1 GOD, izmest visus citus elkus
Protect, cilvēka ķermenis no ieņemšanas brīža

Mūžu, meklēt, iegūt un izmantot zināšanas

Mate pavairot un sākt savu ģimeni
Godu, cienīt savus vecākus un vecvecākus
Guard vides un visas tās dzīvības formas
Izmanto ' Likums Devējs Manifests ", izplatīt savu ziņu pasargātu
dzīvniekus no nežēlības un izzušanas
Piecelties, lai negodīgi uzbruka, neizdevīgā stāvoklī, vājš un trūkumcietējiem
Feed izsalkušo, pajumti bezpajumtniekiem un komfortu slims

Protests netaisnība, amorality un vides vandālisms
Vai apbalvoti darbu, nav loafing

Izvairieties un attīrīšanas Piesārņojuma

Be Good Sodīt Evil

Kremēt, tuvu kapsētas

Esiet vienkārši un dot pelnīto cieņu Balsot visās vēlēšanās!
Ritiniet 3: Privilēģijas Pieprasījums Lūgšana

Elpojošs, tīrs gaiss

Vai vardarbīgu bezmaksas kopiena

Dzerams, filtrēts ūdens

Ir mājdzīvnieks

Ēdamais, veselīgs ēdiens

Bezmaksas izglītība

Aizsardzības, pieejamu apģērbi

Bezmaksas ārstēšana, ja slims

Higiēnas, pieejamu patversme

Saņemt cieņu

Dievkalpojumu un Tici 1 GOD Saņemiet taisnību Free Speech
morāles ierobežo Apbalvoti darbs Mate, sākums ģimene

Vai brīvi ievēlētu valdību
Gala ar cieņu
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Ritiniet 4: trūkumi

trūkumi Lūgšana

Atkarība

kanibālismu Envy

izlaupīt

patmīlīgs

zvēresta laušana

vandalisms

Ritiniet 5: tikumi tikumi Lūgšana
pielūdzot tikai 1 GOD un vienmēr sodīt ļauno
1 st Uzziniet, tad mācīt un zināšanu nepārtrauktība

Aizsargāt vidi un saskaņot ar Habitat
Loving, droša un Faithful Tīra un kārtīga neatlaidība
Drosme, Labestība, Just, koplietošana

Ritiniet 6: Khronicle Heritage Lūgšana
radīšana

Blakus Past - 700 līdz - 70 gadi

Vissenākajiem laikiem līdz - 2100 g

pašreizējais Times - 70 līdz 0 gadi

tālā pagātnē - 2100 līdz - 1400 g New Age no 0 gadiem uz priekšu ir:
pareģot
Vidēja Past - 1400 līdz - 700 g

Ritiniet 7: Afterlife
skumjas Lūgšana

kremācija

Soul Lūgšana
Izdzīvojiet Bad Lūgšana

Izdzīvojiet Laba Lūgšana

Spriedums diena Tīrība svari

eņģelis

Ikdienas Lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Palīdzi man būtu
tīrs, līdzjūtības un pazemīgs izmantošana 7 Scrolls kā guide:
Es pasargās jūsu darbi un sodīt ļauno.
Piecelties, lai negodīgi uzbruka, problemātiskos vāja un trūkumcietējiem Feed izsalcis, patversme
bezpajumtniekiem un komforts slimības

Sludināt: 1 Dievs, 1 FAITH 1 baznīca, Universe turētājbankas sargi Paldies par
šodienu
Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) Par
Glory 1 GOD un Good Cilvēces Šī lūgšana ir lietots ikdienas!
beigas
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