1FAITH Prawodawcy Oczywisty

7 zwoje
Przegląd
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

Afirmacja Modlitewny

Przewiń 1: Wiara

Jest 1GOD który jest zarówno HE & SHE!

1GOD stworzony 2 Universe & wybrany ludzkość będzie Kustosz fizycznego
Wszechświata!

Ludzkie życie jest święte od poczęcia i istnieje obowiązek mnożyć!
Ludzkość jest poszukiwanie i zdobywanie wiedzy następnie zastosować go!

Prawo-Dawca Oczywisty zastępuje wszystkie poprzednie wiadomości 1GOD wysłany!

Liczby są ważne i numer 7 jest boska!
Jest Afterlife & istnieją anioły!

Scroll 2: obowiązki Obowiązek Modlitewny
Kult 1GOD, odrzucić wszystkie inne bożki

Protect, ciało ludzkie od poczęcia
Całe życie, szukać, zdobyć i zastosować wiedzę

Mate mnożyć i rozpocząć własną rodzinę

Honor, szanować swoich rodziców i dziadków
Strzec Środowisko i wszystkie jego formy życia
Użyj ' Prawodawcy Manifest” rozprzestrzeniać jego przesłanie chronić
zwierzęta przed okrucieństwem i wymarcie
Wstać dla niesprawiedliwie zaatakowany, upośledzonych, słabych i potrzebujących

Nakarm głodne, schronienie bezdomnym i komfort chorego
Protest niesprawiedliwości, amoralność, i dla środowiska wandalizmu

Czy nagradzani pracę, nie próżnują

Omijanie i oczyścić Zanieczyszczenie

Bądź dobry Karać Zło

Kremacji, w pobliżu cmentarzy

Być tylko i dać zasłużony szacunek

Głosowanie we wszystkich wyborach!
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Przewiń 3: przywileje Modlitwa-Żądanie
Oddychająca, czyste powietrze

Mieć gwałtowny-społeczności wolnego

Picia, filtrowana woda

Mieć zwierzaka

Zjadliwe, zdrowa żywność

Darmowa edukacja

Ochronny, niedrogie ubrania

Bezpłatne leczenie gdy chory

Higieniczne, niedrogie schronienie

otrzymuj szacunek

Uwielbienie i wierzyć w 1GOD

otrzymuj sprawiedliwości

Wolności słowa z powstrzymuje moralnych Nagrodzony Mate praca, start

Dobrowolnie wybrany rząd

rodzinę
Zakończyć z godnością

Przewiń 4: wady

Wady Modlitewny

Uzależnienie

kanibalizm Envy

Grabież

Samolubny

Krzywoprzysięstwo

Wandalizm

Przewiń 5: cnoty Cnoty Modlitewny
czczenia tylko 1GOD & zawsze ukarać zło
1 st Dowiedz się, czym Teach & ciągłość wiedzy

Ochronę środowiska i harmonizować z Habitat
Kochać, Niezawodna & Faithful

Clean & Tidy

Wytrwałość

Odwaga, współczucie, Just, udostępnianie

Przewiń 6: Khronicle Dziedzictwa Modlitwa

kreacja

Near-Past - 700 do - 70 lat

Starożytna-razy - 2100 lat

Aktualne razy - 70 do 0 lat

Odległa przeszłość - 2100 do - 1400 lat New-Age od 0 lat naprzód to:

Średnio-Past - 1400 do - 700 lat
Przewiń 7: Życie pozagrobowe
Smutek, Modlitwa

Kremacja
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Prorokować

Modlitwa duszy
Przeżyj-Good Modlitwa

Przeżyj-Bad Modlitwa

Wyrok-Day czystości skalach

Anioł
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

yY

yY yY

CODZIENNIE - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Pomóż mi być
czysta, współczujący i pokorny Używanie 7 Scrolls jako przewodnik:

Będę chronić swoje kreacje i karaniu zło.
Wstać za niesprawiedliwie zaatakowany niekorzystnej sytuacji, a także słaby i potrzebujących nakarmić
głodnych, bezdomnych schronienie i komfort chory głosić:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Wszechświat Powiernik Guardians
Głosić:
1GOD, 1FAITH, 1Church, Wszechświat Powiernik Guardians
Dziękuję za dzisiaj
Twój najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st nazwa) dla chwały
1GOD & Dobro Ludzkości
Ta modlitwa jest używany codziennie, samodzielnie lub w grupie, w dowolnym miejscu chcesz-licowa
wschodzące słońce oczy zamknięte. Recytowane w zgromadzeniu.

czczenia 1GOD wiąże się modlić.
Modlitwa to najlepszy sposób pozostania w kontakcie z 1GOD.
Kiedy nie ma 1 Słuchacze! Kiedy nie ma nadziei! Módl się! 1GOD słucha.
Modląc się, że najbardziej korzystny sposób (Zawór bezpieczeństwa) wyrażania osobom
wewnętrzny niepokój i emocje. Spróbuj !

Modląc jest najczęściej stosowaną formą czczenia 1GOD , Dzienny rutynowe.
Modląc ułatwia radzenie sobie z bólem serca i smutku. 1GOD nie słucha!
Modląc trzeba rozwiązać prawdziwe i pilną potrzebę. Nie bądź lekkomyślny!

Modląc muszą być poparte odpowiednim działaniu. Modląc nie wystarczy!

Gdy pęknięcie z udziałem tej chwili szczęścia z 1GOD ,
Zawsze !
Modląc się z korzyścią dla mniej szczęścia jest najbardziej satysfakcjonujące. Spróbuj !
modlitwy trzeba 1GOD użytkownika zatwierdzenie do osiągnięcia sukcesu. Zaufanie 1GOD użytkownika osąd !
Koniec

3

Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty
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