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Awal
Kepercayaan pada 1 ALLAH memberi kita 1 IMAN! 1 FA  ITH

adalah kekuatan moral kita.
Iman adalah kebutuhan emosional. 1 ALLAH ingin hanya 1 IMAN! Untuk Kustodian Wali 1
IMAN memberikan kekuatan moral. Ini menopang kita melalui menjelaskan. bimbingan,
harus melakukan, doa, Pelajari & Mengajar, masyarakat milik.

menyerap 1 IMAN sehingga dapat menyentuh hati Anda dan menjadi bagian permanen dari
pemikiran Anda. Berpikir dan hidup 1 IMAN setiap hari setiap hari. Biarkan 1 IMAN
mempengaruhi tindakan Anda apakah mereka sadar atau bawah sadar.

Menyembah 1 ALLAH menggunakan doa-doa yang relevan.

Orang dengan iman diberkati, 1 ALLAH mengasihi mereka.

Orang tanpa iman hidup terbuang hidup tidak berguna.

Itu 1 IMAN muncul:
Juru tulis yang rendah hati melihat penyebaran yang semakin meningkat dari korupsi, bermoral dan keserakahan.
Menyebabkan penderitaan, kesengsaraan lokal dan di seluruh dunia. Juru tulis yang rendah hati bertanya, "Mengapa
ALLAH “? “Tolong bantu yang terhormat

ALLAH ”. “ ALLAH apa yang bisa Manusia lakukan untuk hidup sampai takdirnya”?

Untuk waktu yang lama juru tulis yang rendah hati menerima jawaban. Suatu hari juru tulis yang
rendah hati merasakan kehadiran kuat. juru tulis menerima pesan melalui pikiran. “ Apakah
Anda siap untuk menerima jawaban ”.
Juru tulis yang rendah hati mendapat sakit kepala yang menyakitkan mengerikan, mengatasi rasa takut, ia harus
berbaring.

Waktu berlalu, lagi peristiwa dunia membuat alamat juru tulis yang rendah hati
ALLAH mengajukan pertanyaan yang biasa. Tidak ada jawaban, 3 hari kemudian kehadiran kuat kembali,
meminta orang yang rendah hati juru tulis pertanyaan yang sama. Sekali lagi juru tulis yang rendah hati
takut untuk menjawab.

Waktu berlalu juru tulis yang rendah hati kembali menjadi kesal dengan penderitaan dan kesengsaraan di
dunia. Juru tulis berlutut rendah hati, melihat ke atas dan berkata, "Sayang ALLAH Aku percaya pada Anda
dan hanya Anda, saya siap untuk menerima jawaban”.
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Pada waktunya juru tulis yang rendah hati merasakan kehadiran itu ALLAH. ALLAH

ditanya pertanyaan yang sama, “ Apakah Anda siap untuk menerima jawaban ”.
Juru tulis yang rendah hati merasa ketakutan mengatasi dia tapi dia menjawab “Ya Sayang 1 ALLAH ”. komunikasi
juru tulis yang rendah hati menerima. Adalah untuk menuliskan pikiran dan membuat mereka tersedia di
seluruh dunia, dalam setiap bahasa. 1 ALLAH 'S pesan terbaru menggantikan semua sebelumnya.

Semuanya disusun dalam “ Hukum Pemberi Manifest ”
(LGM) . Hal ini harus dibuat tersedia untuk semua. The 'LGM menggantikan semua
pesan sebelumnya membuat mereka usang.

The “ Hukum Pemberi Manifest ”
1 ALLAH memiliki keraguan tentang Manusia!

1 ALLAH pesan sebelumnya sebagian besar telah diabaikan .

1 ALLAH peringatan telah diabaikan.
1 ALLAH akan membuat Manusia mendengarkan! ( lihat Bernubuatlah)

Kapan 1 ALLAH menginstruksikan juru tulis yang rendah hati untuk menuliskan dan
mengkompilasi semua pesan, ' 1 IMAN ' lahir. 1 IMAN adalah agama, keadilan sosial, filsafat. 1
IMAN mendukung hidup masyarakat. Meningkatnya komunitas anak-anak. 1 IMAN adalah
satu-satunya Agama diterima 1 ALLAH. Setiap hal yang lain menjadi kultus usang.

kultus usang yang dijauhi! Mereka diganti dengan: 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Wali Kustodian. kultus usang tulisan-tulisan keagamaan diganti dengan 'Hukum
Pemberi Manifest. Pendukung kultus usang didorong untuk memperbarui: menjadi
Kustodian Wali

Untuk Kemuliaan dari 1 ALLAH & Baik of Humankind.
Itu 1 IMAN mendukung angka, ' 7 ' ilahi. pemahaman manusia angka, persamaan
matematika dan simbol geometris membuka jalan untuk membangun peradaban. pemahaman
manusia perlu untuk memperluas (Ruang) .

Kustodian Wali percaya bahwa alam semesta fisik dan segala sesuatu di
dalamnya tidak sempurna dengan desain.
Oleh karena itu UCG Bersudut tujuh yang tidak sempurna 7 miring,

7 poligon sisi sisi-sisinya yang berbeda panjang sudut nya adalah derajat yang
berbeda. Adalah yang ideal 1 IMAN simbol pengakuan.
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The Bersudut tujuh melambangkan 1 ALLAH' s tidak sempurna Universe fisik dan 7 hari
seminggu. 7 sudut melambangkan, yang 'Hukum Pemberi Manifest ini 7 Bab dan
7Scrolls. 7 sisi melambangkan, 7 Suku dan 7 1Church Universe Wali Kustodian
administrasi.

1 IMAN yang tertulis di 7 Scrolls :
1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Mereka membentuk bagian dari ' Hukum-Pemberi Manifest'.

1 IMAN memperkenalkan manajemen waktu New Age:

CG (Kustodian Wali) Klock ~ Waktu Segitiga ~ Day Timeline ~
Malam Jam malam ~ CG Planner ~ tema CG Kalender ~ Funday
~ waktu CG Khronicle ~ CG Quattro Almanac ~ Control.
Segala sesuatu di alam semesta fisik memiliki awal dan akhir. Akhir sisa didaur ulang
untuk awal baru (Reinkarnasi) .
Orang dari 1FAITH adalah pendukung . Pendukung dibahas sebagai: Kustodian Wali
+ nama 1 atau CG + nama 1. CG digunakan saat SMS.

1 IMAN Pendukung bertemu setiap minggu di Gathering. Mereka mencoba untuk membawa orang-orang baru. Mereka
berdoa:

tantangan Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati wali kustodian yang
setia paling indah Anda (1 st Nama) Permintaan membantu dengan mengubah
Bantuan percaya bodoh orang yang tidak percaya mendapatkan 1 IMAN

Terima ini Anda untuk pengalaman ini terlibat dalam tantangan saya berusaha untuk
membuat lebih banyak tantangan Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind

Doa ini digunakan ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman bodoh.

Akhir
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