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Sermoia:

Ez duzu hilko!

Ongi etorri 1 gurtzeko mundu
zoragarrira Jainkoa!
Zer egiten du 1 JAINKOAesan nahi du? Inork, talde batek, legea betearazteak,
judizialak, erakundeak, militarrek, gobernuek ez dute gizakia hiltzeko eskubiderik!
Ez dago salbuespenik!Bakarrik 1 Jainkoa erabakitzen du nor bizi edo hiltzen den! 1
Jainkoak hiltzaileen erantzule izango da_ barkamena!

Zein hilketa? Guztiak (bultzada, agindua, planifikazioa,
autodefentsa ..)! Abortua, hilketa, exekuzioa

(heriotza-zigor)!

Erlijio nagusi guztiek defendatzen dute, onartzen dute,
indarkeria praktikatzen dute, hil egiten dute. 1 Jainkoa
des- izendatua dago. 1 Jainkoa erantzule egiten du

(barkamenik ez). Hilketa onartzen duen eta
gelditzen ez duen edozein kultu edo erlijio!
Gaitza al da, anti1 Jainkoa, gizaki
espeziearentzako mehatxua. Bukatu dira!

Milaka urte gaiztoak amaitzear daude.
Izan Ona

Zigortu gaitza

Nor da erruduna, erantzule? Hiltzailea, lagundu, onartzen, isiltzen,
ordaintzen, ordaintzen, planifikatzen eta babesten zuen hiltzailea. .. Guztiek
errehabilitazio bera jasotzen dute (MS R) hiltzaile gisa.
Erakundeen erantzukizuna saihestu, lotsatu, itxi! Haien lidergoa, jabeak
kaiolatuta daude ANDEREA R7 ! Aktiboak diruzaintzara doaz!

Gobernuaren kontuak saihestu, lotsatu, ordezkatu! Politikari errudunak eta
haien langileak kaiolatuta daude ANDEREA R7 ! Galdu eskubideak!
Aisialdia (audioa, zinema, digitala, jokoak, bideo telebista,
antzerkia, ..) indarkeria edukitzea, hiltzea, morala da, anti
1 Jainkoa, benetako indarkeria eta hiltzea bultzatzen du,
errukia murrizten du, indarkeria egiten du, normala
izanda hiltzea. Aisialdi bortitza da onartezina
amaitzen da! Bertan behera utzi, ezabatu, ezabatu, txikitu.
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Hiltzaileak jende onaren erantzule dira eta 1 Jainkoa! Hiltzaile guztiak
kaiolatuta daude! Izan ona, zigortu Gaitza! Etor zaitez gurekin, izan
zaindariaren zaindari.

Jainkoaren Aintzarako eta Gizateriaren Onerako!

Laburbilduz!
Gizakiak sortu zirenetik 1 Jainkoa bidali mezu hau:

Ez duzu hilko!

1 Jainkoa etsita dago jende askok mezu sinple hau baztertu duelako.
Erlijio nagusi deituriko guztiak hiltzen ari dira. Gizakiak salbuespenik gabe
kaiola hiltzaile amaigabeak eta jazarleak bilatzen dituzte.Ihes, lotsatu
erlijio guztiak, erakunde politikoak, gobernuak hiltzen ari direnak.
1 Jainkoa emango dituArraio!

1 Jainkoa begira dago!

Erlazionatutako irakurketa: Justizia, Sentinela! (ikusi Komunitatea), Ez dago indarkeriarik
(ikus 1 Eliza). Azterketaren gaia: Indarkeria (ikusi Azterketa)
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