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7 Scrolls
Pangkalahatang-ideya
1 NG DIYOS ay naghihintay upang marinig mula sa iyo.
1 PANANAMPALATAYA Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Salamat sa iyo para sa
1 PANANAMPALATAYA ito ay nagbibigay sa akin ng lakas na moral 1
PANANAMPALATAYA nagbibigay sa mga di makasarili at di marahas na solusyon ay dapat
kong yakapin 1 PANANAMPALATAYA sa isip, katawan at kaluluwa ang sasabihin ko sa
lahat ang tungkol sa 1 PANANAMPALATAYA Ipagsasanggalang ko 1 NG DIYOS ' s 1
PANANAMPALATAYA 1 Simbahan laban Kulto Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit upang mapahusay ang moral na lakas ng isang tao!

paniniwala sa 1 NG DIYOS ay nagbibigay sa iyo 1 PANANAMPALATAYA . humithit 1 PANANAMPALATAYA na
maaaring hawakan ang iyong puso at maging isang permanenteng bahagi ng iyong pag-iisip. Mag-isip at mabuhay, 1
PANANAMPALATAYA sa bawat araw araw-araw. pabayaan 1 PANANAMPALATAYA maka-impluwensya sa iyong
mga aksyon kung sila ay may malay-tao o hindi malay. Ang mga taong may pananampalataya ay pinagpapala, 1
NG DIYOS nagmamahal sa kanila.

Mag-scroll 1: paniniwala

affirmation Panalangin

mayroon 1 NG DIYOS na parehong HE at SHE
1 NG DIYOS nilikha 2 Universe at napili ang sangkatauhan upang maging tagapag-ingat ng pisikal
Universe!

Human buhay ay sagradong mula sa paglilihi at may isang obligasyon upang i-multiply!

Sangkatauhan ay upang humingi ng & makakuha ng kaalaman at pagkatapos ay ilapat ang mga ito!
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pumapalit sa Batas-donor Manifest lahat ng mga nakaraang mga mensahe 1GOD naipadala!

Numbers ay mahalaga at numero 7 ay banal!
Mayroong isang Afterlife at may mga anghel!
Mag-scroll 2: obligasyon obligasyong Panalangin
pagsamba 1 DIYOS, itapon ang lahat ng iba pang mga diosdiosan

Protektahan, katawan ng tao mula sa paglilihi
Buhay mahaba, humanap, makakuha at mag-aplay ang kaalaman
Mate na magpakarami at simulan ang sariling pamilya
Honor, nirerespeto ang iyong mga magulang at mga lolo at lola

Bantayan ang Kapaligiran at lahat ng anyo ng buhay
Gamitin ang ' Law Giver Manifest ', kumalat ang mensahe nito Protektahan ang
mga hayop mula sa kalupitan at pagkalipol
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan

Pakainin ang nagugutom, tirahan tirahan at kaginhawaan sakit
Magprotesta kawalan ng katarungan, amorality, at pangkapaligiran vandalism
Gawin Gagantimpalaan trabaho, walang loafing

Iwasan at linisin Polusyon

Maging Magandang Parusahan Evil

Sunugin ang bangkay, malapit graveyards

Maging makatarungan at bigyan Karapat paggalang Bumoto sa lahat ng Halalan!

Mag-scroll 3: karapatan Humiling ng Panalangin
Breathable, malinis na hangin

Magkaroon ng marahas na libreng community

Drinkable, na-filter na tubig

Magkaroon ng isang alagang hayop

Makakain, malusog na pagkain

Libreng edukasyon

Proteksiyon, abot-kayang damit

Libre paggamot kapag may sakit

Hygienic, abot-kayang tirahan

Tumanggap ng respeto

Pagsamba at Manalig sa 1 NG DIYOS Tumanggap ng katarungan Free Speech na
may moral na restrains Gagantimpalaan work Mate, simulan family
Nakarating malayang inihalal na pamahalaan
Magtapos sa karangalan
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Mag-scroll 4: failings

failings Panalangin

pagkagumon

cannibalism Envy

pandarambong

makasarili

panunumpa nang walang katotohanan

paninira

Mag-scroll 5: virtues virtues Panalangin
sumasamba lamang 1 NG DIYOS at laging parusahan ang masasamang
1 st Matuto nang higit, at pagkatapos ay ituro at Kaalaman pagpapatuloy

Protektahan ang Kapaligiran at Ilagay sa armonya sa Habitat

Loving, maaasahan at tapat Malinis at Tidy tiyaga
Lakas ng Loob, Pakikiramay, Basta, Pagbabahagi

Mag-scroll 6: Khronicle Heritage Panalangin

paglikha

malapit Nakalipas - 700 na - 70 taon

Ancient Times sa - 2,100 yrs

kasalukuyang Times - 70-0 taon

Distant Nakalipas - 2,100 na - 1,400 yrs New Age mula 0 taon pasulong ay:

manghula

Katamtaman Nakalipas - 1,400 na - 700 yrs

Mag-scroll 7: afterlife

Relive Bad Panalangin

pighati Panalangin
pagsusunog ng bangkay

Soul Panalangin
Relive Magandang Panalangin

anghel

Araw ng Parusa Kadalisayan Scales

Araw-araw na Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Tulungan akong
maging malinis, mahabagin at mapagpakumbaba Paggamit ng 7 Scrolls bilang gabay:
Poprotektahan ko ang iyong mga nilikha at parusahan ang Kasamaan.

Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan Feed ang
gutom, tirahan tirahan at kaginhawaan sakit
Mangagtanyag: 1 DIYOS, 1 PANANAMPALATAYA, 1 Church, Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga Salamat sa
iyo para sa araw
Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan) Para sa Glory of 1
NG DIYOS at ang Mabuting ng sangkatauhan panalangin na ito ay ginagamit sa araw-araw!

katapusan
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