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Saarna:

Älä tapa!

Tervetuloa palvonnan ihmeelliseen
maailmaan 1 Jumala !
Mikä tekee 1 JUMALAtarkoittaa? Kenelläkään henkilöllä, ryhmällä,
lainvalvontaviranomaisilla, oikeuslaitoksella, järjestöllä, armeijalla, hallituksella ei ole
oikeutta tappaa ihmistä! Poikkeuksia ei ole!Vain 1 Jumala päättää kuka elää tai
kuolee! 1 Jumala pitää tappajia vastuussa_ ei anteeksiantoa!

Mitkä murhat? Kaikki (impulssi, tilattu, suunniteltu,
itsepuolustus ..)! Abortti, murha, teloitus
(kuolemanrangaistus)!

Kaikki suuret uskonnot puolustavat, hyväksyvät,
harjoittavat väkivaltaa, tappamista. 1 Jumala on
erotettu. 1 Jumala pitää vastuussa

(ei anteeksiantoa). Mikä tahansa kultti tai
uskonto, joka hyväksyy tappamisen eikä
lopeta sitä! Onko paha, anti1 Jumala,
uhka ihmislajeille. Ne päättyvät!

Tuhannen vuoden pahuus päättyy.
Ole hyvä

Rangaista pahaa

Kuka on syyllinen, vastuussa? Tappaja, henkilö tai henkilöt, jotka avustivat,
suvaitsivat, olivat hiljaa, määräsivät, maksoivat, suunnittelivat, suojelivat
tappajaa, .. He kaikki saavat saman kuntoutuksen (MS R) tappajana.

Vastuullisia järjestöjä vältetään, häpeätään ja suljetaan! Heidän johtajansa,
omistajat ovat häkeissä NEITI R7 ! Omaisuus menee kassaan!
Hallituksen vastuuvelvollinen vältetään, häpeätään, korvataan! Syylliset poliitikot ja
heidän henkilökuntansa ovat häkeissä NEITI R7 ! Menettää oikeutensa!
Viihde (ääni, elokuva, digitaalinen, pelit, video -televisio,
teatteri, ..) sisältää väkivaltaa, tappamista, on moraalitonta,
vastustavaa 1 Jumala, kannustaa todelliseen väkivaltaan ja
tappamiseen, vähentää myötätuntoa, tekee väkivaltaa ja
tappaa normaalia. Väkivaltainen viihde on ei voida hyväksyä
Se loppuu! Se peruutetaan, poistetaan, poistetaan, murskataan.
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Tappajat ovat vastuussa hyvistä ihmisistä ja 1 Jumala! Jokainen
tappaja on häkissä! Ole hyvä, rankaise pahaa! Liity meihin, ole
huoltaja.

1 Jumalan kunniaksi ja ihmiskunnan hyväksi!

Yhteenvetona !
Ihmisen luomisesta lähtien 1 Jumala lähetä tämä viesti:

Älä tapa!

1 Jumala on pettynyt, että niin monet ihmiset ovat jättäneet huomiotta
tämän yksinkertaisen viestin. Kaikki niin kutsutut suuret uskonnot tappavat.
Ihmisten on etsittävä poikkeuksetta loputtomia ja häkkimurhia.Shun, Häpeä
kaikki uskonnolliset, poliittiset järjestöt, hallitus, jotka tappavat.
1 Jumala antaa heilleHelvetti!

1 Jumala tarkkailee!

Aiheeseen liittyvää lukemista: Oikeus, Sentinel! (katso yhteisö), Ei väkivaltakonseptia
(ks. 1 kirkko). Tutkimuksen aihe: Väkivalta (katso tutkimus)
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