KOM NAAR DE TEMP EL EN
C L AIM J E ZEG ENING EN

NAAM

WERK OM TE DOEN:
We gaan eerst naar de tempel voor
onszelf om de verordeningen te
ontvangen die noodzakelijk zijn
voor onze verhog ing in het celestiale
koninkrijk . U komt terug om als
plaatsver vanger op te treden voor
iemand die door de sluier is gegaan.
U heeft de verbonden die u heeft
gesloten herover wogen. U zult de
g rote geestelijke zegeningen van de
Heer, die worden geassocieerd met
het Huis van de Heer, in uw gedachten
hebben versterkt.
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Tempel zegeningen moeten persoonlijk
worden geïnd, zo vaak mogelijk.
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Kom naar de tempel en kom weer
terug. Het maken en onderhouden van
tempelverbonden zal ons op de koers
houden naar de grootste van alle
zegeningenhet eeuwige leven.
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