
Другий глас Посланника від ЄГОВИ, або 
від  БОГА Миру та Любові1) на весь 

пекельно-бентежний світ. 
 
Кого релігійний та національний поділ ще не зовсім 
перетворив на лютого пса2), а відчуває у своєму 
серці хоча найменшу іскру БОЖОЇ ЛЮБОВІ до 
всіх людей3), той повір ЄГОВІ на слово4), що усі 
царі, народи і племена в омані;  і що горе усім, хто 
живе на землі і на морі відбувається від різних 
релігійних та племінних поділів, якими розділив 
усіх людей Сатана, або Бог смерті та ворожнечі; що 
скоро Сатана випустить з безодні таке істинне 
християнство, яке поставить свій трон у тому ж 
місті, де був розп’ятий  ЄГОВА, і почне зі 
страшним кровопролиттям і муками забирати всіх 
людей під свою пекельну владу і для гарматного 
м’яса; і особливо справить страшну смерть у 

                                                           
1) 1 Іоан. 4-16. 
2) К.З. 22-15. К.З. означає Книга з Неба, яку ЄГОВА 
БОГ Св. Пророків прислав з Неба на Землю зі СВОЇМ 
Ангелом у 62-му році по Різдву Христову або за 11 
років до розорення Єрусалиму. К.З. по-грецькому 
«Апокаліпсис». 
3) Навіть до тварин. 
4) Якщо Сатана забороняє тобі поглянути на весь  
Світ і очевидно переконатися у Справедливості Слів  
ЄГОВИ. 



Туреччині, на Балканському півострові, в 
Єрусалимі, та на Кавказі5). 

І ТОМУ,  
 ось тобі моя порада: 

якщо ти повіриш цим віщуванням  ЄГОВИ через 
мене і захочеш вберегтись від цих лих і від вічної 
смерті6) у вогняному проваллі, то негайно залиш усі 
релігії7), приєднайся до ЄГОВИ і не шкодуючи 
нічого, навіть життя свого, допомагай ЙОМУ 
руйнувати усі сатанинські релігії, утворюючі 
ворожнечу та смерть і закликати всіх людей до 
Безсмертя, у Всесвітньо-братську Любов і Єдність 
Животворної Братсько-пророчої Дружньо-
ангельської8) Релігії, та у Спільний Молитовний 
Храм ЙОГО, який ВІН побудує на 1000 років у 
Єрусалимі на Новій Сіонській Горі9). Їй істино! 
Амінь. 

Світло народам та призваний схаменути 
іудеїв10), або Руйнівник всіх сатанинських вір11),  

UZla Ілля. 
                                                           
5) К.З. 11-7,8; 17-2,3; 14-20; 16-10; 12-9; Іс. 60-2;  і 
прочитай Божу книжку «Руйнівник» 
6) К.З. 14-9,11; 19-2,3; 20-15; 21-8; 14-20; 16-10; 12-12; 
Іс.60-2. 
7) Навіть якщо вони були створенi світлими Ангелами. 
8) К.З. 22-9,17; 1-3. 
9) Мар. 11-17; Іс.56-7; 2-2,3; Єз. з 40 по 48; Зах.14-
16…21; К.З.11-1,2; Мал.1-11; Еф.4-13. 
10) Іс. 41-25; 42-6…1. 
11) Дан. 2-34,45,44. 


