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7 Pergaminhos
visão global
1 DEUS está à espera de ouvir de você.

1 da oração da fé
querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Obrigado por 1 fé me
dá força moral 1 FÉ dá non egoísta e soluções não violentas Vou
abraçar uma fé com a mente, corpo e alma Vou dizer a todos sobre
uma fé que deve proteger 1 GOD' s 1 FÉ 1 Igreja contra Cultos para
a glória de 1 DEUS e o bem da humanidade

Esta oração é utilizado para aumentar a força moral de uma pessoa!

a crença em 1 DEUS da-te 1 FÉ . Absorver 1 FÉ que pode tocar o seu coração e
tornar-se uma parte permanente de seu pensamento. Pensar e viver, 1 FÉ a cada dia
todos os dias. Deixei 1 FÉ influenciar suas ações se estão consciente ou inconsciente. Pessoas
com fé são abençoados, 1 DEUS ama.

Scroll 1: Crença

Oração afirmação

Há sim 1 DEUS que é tanto ele e ela!
1 DEUS criado 2 Universo e selecionou a humanidade para ser Custodian do
universo físico!
A vida humana é sagrada desde a concepção e não há a obrigação de multiplicar!

A humanidade é procurar e adquirir conhecimento, em seguida, aplicá-lo!
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O Legislador manifesto substitui todas as mensagens anteriores 1GOD enviei!

Os números são importantes e número 7 é divina!

Existe vida após a morte e não são anjos!

Scroll 2: obrigações Oração obrigação
Adoração 1 GOD, descartar todos os outros ídolos

Proteger, corpo humano, desde a concepção
Longa vida, procurar, ganho e aplicar o conhecimento
Companheiro de se multiplicar e começar a própria família

Honra, respeitar seus pais e avós
Proteger o ambiente e todas as suas formas de vida

Use o ' Legislador Manifesto', espalhar a sua mensagem de proteger os
animais da crueldade e extinção
Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados

Alimentar os famintos, desabrigados abrigo e conforto doente

Protesto injustiça, amoralidade, e vandalismo ambiental
Fazer trabalho recompensado, não loafing

Evitar e limpar a poluição

Ser bom punir o mal

Cremar, cemitérios perto

Seja justo e dar o respeito merecido Votar em todas as eleições!

Scroll 3: privilégios pedido de Oração
, Ar limpo respirável

Tenha comunidade livre violenta

Potável, água filtrada

Ter um animal de estimação

Comestível, alimentação saudável

educação gratuita

Protetor, roupas a preços acessíveis

tratamento gratuito quando doentes

Higiénica, abrigo acessível

Receba respeito

Adoração e Acredite em 1 DEUS Receba justiça Free Speech com constrangimentos
morais o companheiro do trabalho recompensado, começar a família

governo elegeram livremente
Terminar com dignidade
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Scroll 4: falhas

Oração falhas

Vício

Envy canibalismo

Pilhagem

Egoísta

Perjúrio
Vandalismo

Scroll 5: virtudes Oração virtudes
adorando única 1 DEUS e sempre punir o mal
1 st Saiba, então, ensinar e continuidade Conhecimento

Proteger o meio ambiente e harmonizar com a Habitat

Amoroso, confiável e fiel Limpo e arrumado Perseverança
Coragem, compaixão, apenas, Sharing

Scroll 6: Khronicle Oração património
Criação

passado próximo - 700 a - 70 anos

Os tempos antigos para - 2.100 anos

tempos atuais - 70 a 0 anos

Passado distante - 2.100 para - 1.400 anos da Nova Era de 0 anos em diante eu:

Profetizar

passado médio - 1.400 a - 700 anos
Scroll 7: Vida após a morte

Oração grief

Cremação

Oração alma
Reviva Bad Oração

Reviva Boa Oração

Anjo

Julgamento Escalas Pureza Dia

A oração diária
querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo me ajudar a ser
limpa, compassivo e humilde Usando o 7 Scrolls como guia:
Eu vou proteger suas criações e punir o mal.
Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados alimentar os
famintos, desabrigados abrigo e conforto doente

Proclamar: 1 DEUS, 1 FÉ, 1 Church, universo de Custódia Guardians Obrigado por
hoje
Seu mais humilde guardião fiel depositário (1 st nome) Para a Glória de 1
DEUS e o bem da humanidade Esta oração é usado todos os dias!
Fim
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