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Prædiken:

Du må ikke dræbe!

Velkommen til den vidunderlige verden
af tilbedelse 1 Gud!
Hvad gør 1 GUDbetyde? Ingen enkeltpersoner, grupper, retshåndhævende
myndigheder, retsvæsen, organisation, militær, regering, har ret til at dræbe et
menneske! Der er ingen undtagelser!Kun 1 Gud beslutter, hvem der bor eller
dør! 1 Gud vil dræbe ansvarlige - ingen tilgivelse!

Hvilke drab? Alle (impuls, bestilt, planlagt,
selvforsvar ..)! Abort, mord, henrettelse
(dødsstraf)!
Alle større religioner fortaler,
tolererer, udøver vold, dræber. 1 Gud
er udnævnt. 1 Gud holder ansvar

(ingen tilgivelse). Enhver kult eller
religion, der accepterer drab og ikke
stopper det! Er ond, anti1 Gud, en trussel
mod den menneskelige art. De slutter!

Tusinder af års ondskab nærmer sig slutningen.
Vær god

Straffe ondt

Hvem er skyldig, ansvarlig? En morder, person eller personer, der assisterede,
kondonerede, holdt stille, beordrede, betalte, planlagde, beskyttede morder .. De
får alle den samme rehabilitering (MS R) som morderen.

Organisationer, der er ansvarlige, bliver undgået, skammet, lukket! Deres
lederskab, ejere er bur FRK R7 ! Aktiver går til statskassen!

Regeringsansvarlig undgås, skammes, erstattes! Skyldige politikere
og deres personale er bur FRK R7 ! Mister deres rettigheder!

Underholdning (lyd, biograf, digital, spil, video-tv,
teater, ..) indeholder vold, drab, er umoralsk, anti 1
Gud, tilskynder til reel vold og drab, reducerer
medfølelse, gør vold og drab normal. Voldelig
underholdning er uacceptabelt
det slutter! Det annulleres, slettes, slettes, strimles.
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Mordere holdes ansvarlige af gode mennesker og 1 Gud! Hver
morder er bur! Vær god, straff ondt! Deltag i os, vær en værge.

Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode!

Opsummering !
Siden oprettelsen af mennesker 1 Gud send denne besked:

Du må ikke dræbe!

1 Gud er skuffet over, at så mange mennesker har ignoreret denne
enkle besked. Alle såkaldte større religioner har dræbt. Mennesker
skal forfølge uendelige og burmordere uden undtagelse.Undgå, skam
alle religiøse, politiske organisationer, regeringer, der har dræber.
1 Gud vil give demHelvede!

1 Gud holder øje med!

Relateret læsning: Retfærdighed, vagtpost! (se Fællesskabet), Intet
voldskoncept (se 1 kirke). Studieemne: Vold (se undersøgelse)
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