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Sermón :
Salva árbores!

Benvido ao marabilloso mundo da
adoración 1 Deus !
É hora de 'Gardar árbores¡remate coas masacres das árbores!

GARDAR Árbores Deixar de ler a impresión: Xornal,
libro, revista, correo lixo, nota, ..
1 Deus árbores creadas! Para o aire transpirable, para os paxaros,
para os animais das árbores .. Humano. Para darnos comida: bagas,
aromas, froitas, medicamentos, especias, noces, xarope .. As árbores
proporcionan sombra. As árbores mortas úsanse na construción
para facer mobles e como mantas.

As árbores reducen a erosión, o clima é moderado. Eliminan o dióxido de carbono
do aire e almacénano nos seus tecidos. Teñen un papel no mantemento da
biodiversidade e dun ecosistema equilibrado.

Débense preservar os bosques existentes, especialmente a taiga e a selva
tropical. Estes bosques son esenciais para o benestar e a supervivencia dos
humanos. Os países que teñen dereitos soberanos sobre estes bosques
deben protexelos. Se non o fai, a responsabilidade e a substitución do
goberno. Se isto falla, o país pérdelle dereitos soberanos sobre os bosques. A
comunidade internacional asume o relevo.
A selva tropical é o hábitat máis biodiverso. A selva tropical é o pulmón do noso
planeta, a Terra. Un corte claro, queima para aumentar a terra para a
agricultura é unha ameaza para unha atmosfera sa. Outra ameaza para as
árbores son os rituais relixiosos.
Algúns bosques substitúense por árbores dunha soa especie. Isto destrúe a
biodiversidade. Os cristiáns substitúen a biodiversidade por árbores especiais
(Árbores de Nadal). Pican árbores para celebrar o aniversario dunha persoa morta.

Os cristiáns cortan 200 millóns de
abetos, piñeiros e abetos ao ano

nunha orxía vandálica Tree!
Os cristiáns unha colección de cultos pagáns. Os cristiáns abusan constantemente 1
Deus creacións. Intentouse deliberadamente vandalizar e contaminar o planeta
Terra. Erradica, mata especies por emoción. Insultante1 Deus. Isto remata!
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Antecedentes: Os cristiáns celebran o aniversario dun
falso mesías poñendo unha árbore na casa, na oficina ...
Danse moitos agasallos. A árbore, a casa, o edificio
exterior están decorados con luces eléctricas.
Para esta celebración tácanse 200 millóns de abetos,
piñeiros e abetos cada ano. Outros 50 millóns de árbores
pícanse cada ano para envasalos e envolvelos. ? quéntanse
toneladas de carbón por unha iluminación eléctrica
elegante.
Gástanse miles de millóns de cartos en alcohol (bebida excesiva),

mercar lixo inútil, fumar, comida pouco saudable, xogos
violentos de entretemento. O Nadal aumenta a violencia
(asalto, matanza, violación, vandalismo),
aumento do xogo, fraude, roubo .. Insultante 1 Deus!
As árbores secan para converterse en lixo. Desbótase o envase para engadir
ao lixo. Os concellos quedan sen vertedoiro por montes de lixo con risco para
a saúde. Isto remata!

O lixo inútil acaba en caixas. Desordenan faiados, garaxes, habitacións ..
Esta acumulación de lixo leva a querer casas máis grandes.

Debe facelo
Pare Vandalismo da árbore cristiá.
Ensina aos cristiáns a responsabilidade
ambiental. Plantar árbores.

Evita Xeitos cristiáns. Responsabilizar aos cristiáns. Reedúcaos.
Pare Comercialismo de Nadal. Deixa de comercializar a venda de alcol, árbores,
fumes, comida pouco saudable, entretemento con xogos violentos e lixo inútil.
Cancelar o Nadal.
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Pare creando tanto lixo. Responsabilizar á xente por crear
demasiado lixo. Sexa frugal co lixo.
Reducir uso de enerxía. Non use iluminación innecesaria. Reduza a calefacción
por refrixeración usando roupa de protección.
Pare queima de leña, turba, esterco, carbón, gas, petróleo! Churrasqueira, fogueira, fogares,
chemineas, cociña doméstica, calefacción, máquinas de vapor. Substitúeo por electricidade
producida por combustible que non queima.

Deixar de queimar! Substitúeo por enerxía contaminante que non queima:
solar, vento, ondas. Sen nuclear !!!
Pare Os todoterrenos e as motos de terra provocan bosques.

Pare Eco turismo, camping, ... bosques contaminantes!
Pare edificio en bosques: elimináronse cabanas de madeira, casetas de caza,
existentes.

¡Tolerancia cero á destrución do bosque! ! !
O gardián gardián celebra as árbores.
13.3.7. Árbore día Celebracións

CG Kalender N-Atm

Unha familia Custodian Guardian reúnese arredor dunha árbore artificial de
longa duración. Que foi decorado, cantando, sendo alegre, cariñoso, dándose
agasallos (Só froito da árbore, sen lixo) despois compartindo unha comida. A
árbore está ata o día de ano. Almacénase ata o ano que vén.
As árbores son esenciais para a nosa
supervivencia e benestar. Sexa un custodio das
árbores. Plantar unha árbore. Únete a nós!
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Pola gloria de 1 Deus e o ben da humanidade.
Miles de anos de mal están chegando ao seu fin.

Ser bo Castigar o mal

1 ¡Deus está vendo!

4

1 Igrexa Sermón! 17.05.2.1 NAtm

