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Prædiken:
Falske velgørenhedsorganisationer!

Velkommen til den vidunderlige verden
af tilbedelse 1 Gud!
Advarsel om dårlige nyheder! Velgørenhedsorganisationer er blevet kidnappet! Af anticommunity anti 1 Gud parasitære rovdrivende profittere! Dette slutter!
Velgørenhedsorganisationer hjælper mennesker i nød! De hjælper folk med at komme ud af
gælden. Hjælp folk med at undgå afhængighed (kredit, gæld, spil, ..)...

Derefter korrupte kriminelle anti-community-anti 1 Gud
regeringen introducerede lånet hajspil parasitisk rovdyr.

At sætte folk i gæld (kreditkort donationer). Tilskyndelse til spil(bingo,
lotterier, ...), spil ødelægger familier. De tilskynder til at stjæle fra
samfundet(skattefradragsberettiget donation). Skatter er nødvendige
for at betale for skoler på vejhospitaler ....Dette slutter!
Velgørenhedsorganisationer, der tilskynder til kreditkortdonationer, er dårlige. Disse falske
velgørenhedsorganisationer sætter folk i gæld. Dette er</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </
s> </s>umoralsk, ond, uacceptabel for velgørenhedsorganisationer. Disse falske
velgørenhedsorganisationer (doner ikke til dem) er lukket ned. Regering, der tillader letter denne dårlige
umoralske opførsel, erstattes.

Depotmand er imod kreditkort! Kreditkortudbydere er
legaliserede lånehajer. Kredit forvandler gode
mennesker til gældsslaver, der chikaneres, jages af
skræmmende mobbende inkasso!Regering, der tillader
legaliserede lån haj operationer udskiftes. Alle lån haj
operationer afslutter al gæld er annulleret.
Velgørenhedsorganisationer, der bruger spil (bingo, lotterier, ...) at få donationer er
onde, moralsk konkurs. Spil er ondt, det fører til afhængighed. Misbrug fører til
kriminalitet. Desperate misbrugere gør alt for at finansiere deres afhængighed.
Afhængighed ødelægger familier, ...Velgørenhedsorganisationer, der bruger spil, er
lukket (doner ikke til dem). Administratorerne og initiativtagerne til disse falske
velgørenhedsorganisationer er skyldige i at skabe misbrugere og fremme
misbruget, de retsforfølges,FRK R7. Regering, der tillader spil udskiftes.

Ved at tillade skattefradragsberettigede donationer! Korrupt kriminel
regering deltager i at stjæle fra samfundet.Fradragsberettiget donation
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er skatteundgåelse! Skatteundgåelse er at stjæle fra et samfund! Der er behov for
skatter, så regeringen kan opfylde sin forpligtelse og forventninger til sine borgere.
Folk, der undgår at betale skat, har ingen ret til at bruge offentlige tjenester
(uddannelse, sundhed, parker, pension, veje, transport ..). Skatteundgåelse er en
forbrydelse: FRK R6
Kapitalistisk regering kan ikke lide ansvar og udgifter. Disse regeringer overfører
civile, moralske, velfærds- og forskningsforpligtelser til velgørenhedsorganisationer!
Disse underfinansierede velgørenhedsorganisationer modtager tilskud og får
skattemæssig reduktion.En regering, der opfører sig sådan, erstattes! Det er
medlemmer, der mister alle deres regeringsrettigheder. De har ikke regeret, så de
skal tilbagebetale alle rettigheder, de allerede har modtaget. Deres
pligtforsømmelse kræver rehabilitering,FRK R6 for hvert medlem af regeringen.

Opsummering !
Falske velgørenhedsorganisationer skaber donationer ved at sætte folk i gæld
(kreditkort)og gør dem til misbrugere (hasardspil)stjæler fra samfundet
(skattefradrag)! Dette slutter! Nul tolerance over for falske velgørenhedsorganisationer! Nul
tolerance over for regeringenFRK R6 der tillader, opmuntre falske velgørenhedsorganisationer!

Tusinder af års ondskab nærmer sig slutningen.
Vær god

Straffe ondt

1 Gud holder øje med!

CG accepterer ikke kreditkort, spil, skattefradrag! CG pleje, del,
frivilligt! Til ære for 1 Gud og menneskehedens gode!
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