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Xütbə:

Siz öldürməyəcəksiniz!
Gözəl ibadət dünyasına xoş
gəlmisiniz 1 Allah!

Nə edir 1 ALLAHdemək? Heç bir fərdin, qrupun, hüquq-mühafizə orqanlarının,
mühakimənin, təşkilatın, hərbçinin, hökumətin bir insanı öldürmək haqqı yoxdur!
İstisnalar yoxdur!Yalnız 1 Allah kimin yaşayacağına və ya öldüyünə qərar verir! 1
Allah qatilləri cavabdeh edəcək_ bağışlanmaz!

Hansı qətllər? Hamısı (impuls, sifarişli, planlı,
özünümüdafiə ..)! Abort, sui-qəsd, edam
(edam cəzası)!
Bütün əsas dinlər şiddət, qətl tərəfdarıdır,
onları bağışlayır, tətbiq edir. 1 Allah təyin
edilmişdir. 1 Allah məsuliyyət daşıyır

(bağışlanmaz). Öldürməyi qəbul edən və
onu dayandırmayan hər hansı bir kult və
ya din! Evil, anti1 Allah, insan növləri
üçün bir təhlükə. Sona çatdılar!

Min illik Şər sona çatmaq üzrədir.
Yaxşı ol

Pisi cəzalandır

Kim günahkardır, cavabdehdir? Bir qatil, kömək edən, bağışlayan,
susan, sifariş verən, pullu, planlı, qorunan bir qatil, şəxs və ya şəxslər.
Hamısı eyni reabilitasiyanı alır (MS R) qatil kimi.
Hesabat verən təşkilatlar ləkələnir, utanır, bağlanır! Onların rəhbərləri,
sahibləri qəfəsdədirlər Xanım R7 ! Varlıqlar xəzinəyə gedir!

Hökümət cavabdehdir, utandırılır, əvəzlənir! Günahkar siyasətçilər
və işçiləri qəfəsdədirlər Xanım R7 ! Hüquqlarını itir!
Əyləncə (səs, kino, rəqəmsal, oyunlar, video televiziya,
teatr, ..) şiddət ehtiva edən, öldürmək, əxlaqsızdır,
əleyhinədir 1 Allah, həqiqi şiddəti və öldürməyi təşviq
edir, şəfqəti azaldır, şiddəti edir, öldürməyi normal hala
gətirir. Şiddətli əyləncə qəbuledilməzdir

bitir! Ləğv edilir, silinir, silinir, parçalanır.
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Qatillər yaxşı insanlar tərəfindən məsuliyyət daşıyırlar və 1 Allah! Hər
qatil qəfəsdədir! Yaxşı ol, Şəri cəzalandır! Bizə qoşulun, qəyyum qəyyum
olun.

1 Tanrının izzəti və bəşəriyyətin yaxşılığı üçün!

Xülasə!
İnsanların yaranmasından bəri 1 Allah bu mesajı göndərin:

Siz öldürməyəcəksiniz!

1 Allah bir çox insanın bu sadə mesajı görməməzlikdən gəldiyini
məyus etdi. Əsas dinlərin dedikləri hamısı öldürür. İnsanlar
istisnasız olaraq bitməyən və qəfəs qatillərini təqib etməlidirlər.
Shun, utandıran bütün dini, siyasi təşkilatlar, hökuməti öldürür.
1 Allah onlara verəcəkdirCəhənnəm!

1 Allah baxır!

Əlaqəli oxu: Ədalət, Sentinel! (bax İcma), Şiddət anlayışı yoxdur (bax 1
kilsə). Tədris mövzusu: Şiddət (bax Təhsil)
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