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simula
Paniniwala sa 1 DIYOS nagbibigay sa amin ng 1
PANANAMPALATAYA! 1 FA  ITH ay ang aming moral na lakas.
Pananampalataya ay isang emosyonal na pangangailangan. 1 NG DIYOS Nais lamang ng 1 PANANAMPALATAYA!
Para Tagapag-ingat Guardian 1 PANANAMPALATAYA nagbibigay sa moral na lakas. Ito ay nagpapalakas
sa atin sa pagpapaliwanag. gabay, dapat gawin, pananalangin, Dagdagan & Turuan, komunidad na
pagmamay-ari.
hithitin ang 1 PANANAMPALATAYA sa gayon ay maaari itong hawakan ang iyong puso at maging isang
permanenteng bahagi ng iyong pag-iisip. Mag-isip at mabuhay ng 1 PANANAMPALATAYA bawat araw
araw-araw. Hayaan 1 PANANAMPALATAYA maka-impluwensya sa iyong mga aksyon kung sila ay may
malay-tao o hindi malay.

pagsamba 1 NG DIYOS gamitin ang mga kaugnay na mga panalangin.
Ang mga taong may pananampalataya ay pinagpapala, 1 NG DIYOS nagmamahal sa kanila.
Mga taong walang pananampalataya live na nasayang walang silbi buhay.
ang 1 PANANAMPALATAYA nagmula tungkol sa:
Ang abang kalihim napansin ang kailanman pagtaas ng pagkalat ng katiwalian, imoralidad at kasakiman. Nagiging
sanhi ng pagdurusa, paghihirap sa lokal at sa buong mundo. Ang abang kalihim nagtanong, "Bakit NG DIYOS "?
"Mangyari lamang na makakatulong sa Mahal na
NG DIYOS ". " NG DIYOS kung ano ang maaari katauhan gawin upang mabuhay hanggang sa kanyang kapalaran "?
Para sa isang mahabang oras sa mapagpakumbaba tagasulat natanggap na sagot. Isang araw sa
mapagpakumbaba tagasulat nadama isang nagpapasuko presence. Ang eskriba ay nakatanggap ng isang
mensahe sa pamamagitan ng isang pag-iisip. " Handa ka na bang tanggapin ang sagot ".
Ang abang kalihim Nakakuha ng kahila-hilakbot na masakit sakit ng ulo, overcame ng takot, siya ay upang hindi
nagsasabi ng totoo pababa.
Time lumipas, muli pangyayari sa daigdig na ginawa mapagpakumbaba tagasulat address
NG DIYOS humihingi kanyang karaniwang mga tanong. Walang sagot, 3 araw mamaya ang nagpapasuko
presence ay bumalik, na humihingi sa mapagpakumbaba tagasulat ng parehong tanong. Muli ang hamak na
kalihim ay matakot na sagutin.

Time lumipas ang hamak kalihim muli naging mapataob sa pagbabawas ng pagdurusa at paghihirap sa mundo. Ang
abang kalihim lumuluhod, tumingala at nagsabi, "Mahal na NG DIYOS Naniniwala ako sa Ikaw at ang tanging
Ikaw, ako ay handa na upang makatanggap ng sagot ".
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Sa angkop na kurso sa mapagpakumbaba tagasulat nadama ang presensya nito ay DIYOS. NG DIYOS

nagtanong sa parehong tanong, " Handa ka na bang tanggapin ang sagot ".
Ang abang kalihim nadama takot magtagumpay sa kanya ngunit siya ay tumugon "Oo Mahal 1 NG DIYOS ". Ang
pakikipag-usap sa mapagpakumbaba tagasulat natanggap. Ay upang isulat ang mga saloobin at gawin ang mga ito
magagamit sa buong mundo, sa bawat wika. 1 NG DIYOS 'S pinakabagong mensahe ay pumapalit lahat ng mga
nakaraang.

Lahat ng bagay ay pinagsama-sama sa " Law Giver Manifest "
(LGM) . Ito ay upang gagawing magagamit sa lahat. Ang 'LGM pumapalit lahat ng mga
nakaraang mga mensahe sa paggawa ng mga ito hindi na ginagamit.

ang " Law Giver Manifest "
1 NG DIYOS may pag-aalinlangan tungkol sa sangkatauhan!

1 DIYOS ni naunang mensahe na higit sa lahat hindi pinansin .

1 DIYOS ni mga babala ay winalang-bahala.

1 NG DIYOS gagawa katauhan makinig! ( makita Hulaan mo)
Kailan 1 NG DIYOS instructed ang abang eskriba na isulat down at ipunin ang lahat ng mga mensahe, ' 1
PANANAMPALATAYA ' ipinanganak. 1 PANANAMPALATAYA ay isang relihiyon, panlipunan katarungan,
pilosopiya. 1 PANANAMPALATAYA sinusuportahan ng komunidad na pamumuhay. Ang komunidad na pagtaas ng
mga bata. 1 PANANAMPALATAYA ay ang tanging Relihiyon katanggap-tanggap sa 1 DIYOS. Ang bawat bagay
sino pa ang paririto ay nagiging lipas na sa panahon kulto.

Hindi napapanahong kulto ay shunned! Sila ay pinalitan ng: 1GOD 1FAITH 1Church Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga. Hindi napapanahong kulto relihiyosong kasulatan ay pinalitan ng ang
'Batas Giver Manifest. Tagasuporta ng hindi napapanahong mga kulto ay hinihikayat na i-update ang:
naging Tagapag-ingat Guardian

Para sa Glory ng 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng sangkatauhan.
ang 1 PANANAMPALATAYA Sinusuportahan numero, ' 7 ' ay banal. Human-unawa ng mga numero, equation sa
matematika at geometric na simbolo aspaltado ang mga paraan upang bumuo ng mga sibilisasyon. Human-unawa
mga pangangailangan upang higit pang palawakin (Space) .

Tagapag-ingat Guardian naniniwala na ang Physical Universe at lahat ng bagay sa
loob nito ay hindi lubos na pagsisisi sa pamamagitan ng disenyo.

Samakatuwid ang UCG Heptagon isang imperfect 7 angled,
7 sided polygon gilid nito ng iba't ibang mga haba ng mga anggulo nito ay mga iba't ibang degree. Ay
ang ideal na 1 PANANAMPALATAYA simbolo ng pagkilala.
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Ang Heptagon simbolo 1 NG DIYOS ' s hindi lubos na pagsisisi Pisikal Universe at 7 araw linggo. Ang
7 mga anggulo katawanin, ang 'Batas Giver Manifest ni 7 kabanata at 7Scrolls. Ang 7 panig
katawanin, ang 7 Tribo at ang 7 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga administrations.

1 PANANAMPALATAYA Nasusulat sa 7 Scrolls :

1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Bumuo ng mga ito bahagi ng ' Batas-donor Manifest '.
1 PANANAMPALATAYA introduces New Age pamamahala ng oras:

CG (Tagapag-ingat Tagapangalaga) Klock ~ Time Triangle ~ Araw
Timeline ~ Night curfew ~ CG Planner ~ CG Kalender ~ Funday
tema ~ CG Khronicle ~ CG Quattro Almanac ~ Control oras.
Lahat ng bagay sa Pisikal Universe ay may simula at may katapusan. End tirang ay recycled para sa mga
bagong simula (Muling pagkakatawang-tao) .
Ang mga tao ng 1FAITH Isasama tagasuporta . Mga tagasuporta ay natugunan bilang: Tagapag-ingat
Guardian + 1st pangalan o CG + 1st name. CG ay ginagamit kapag pagte-text.

1 PANANAMPALATAYA Supporters matugunan ang bawat linggo sa Gatherings. Subukan ang mga ito upang
dalhin ang mga bagong tao. Sila ay nananalangin:

hamon Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan) Ang mga kahilingan ng tulong sa
pag-convert ng mangmang hindi naniniwala Tulong sa hindi mananampalataya makuha ang 1
PANANAMPALATAYA
Maraming salamat sa iyo para sa karanasan ng pagiging kasangkot sa isang hamon kong pagsikapan
upang gumawa ng higit pang mga hamon Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng
Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag confronted na may isang mangmang taong walang pananampalataya.

katapusan
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