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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
του απεσταλμένου του ΙΕΧΩΒÁ, η απο τον Θεο
της ειρηνης1) και αγαπης για ολο τον φριχτο κοσμο
Εκεινον ποιον θρησκευτικα και εθνικα χωρισματα δεν
μετετρεψουν σε αγριο σκυλο2) και που εχει μια
ελαχιστη σπιθα της αγάπης του Θεου στη καρδια του
για ολους τους ανθροπους3) πρεπει να πιστεψω στο
λογο4) του ΙΕΧΩΒÁ οτι ολοι οι βασιλιες, λαοι, φυλες
επεσαν σε πλανη και οτι στενοχώριες για ολους στην
ξηρά και στη θάλασσα απορρεουν απο τα διαφορα
θρησκευτικα και εθνικα χωρισματα με τα οποια
χωρησε ολους τους ανθροπους ο Σατανας η ο Θεος του
θανατου και της εχθρας· οτι γρηγορα ο Σατανας θα
αφησει τετιο αληθινο χριστιανησμο απο τον αββυσο,
που θα εβαλει τον θρονο του στη ιδια πολη, οπου ο
ΙΕΧΩΒÁΣ ηταν Σταβρομένος και θα αρχισει να
υπετασσει ολους τους ανθροπους στην καταχθόνια
εξουσια του και για την τροφη για τα κανονια με τα
1

1Ιωάννης 4-16.
Β.Α. 22-15. Β.Α. σημαινει το Βιβλιο απο τον Ουρανο, που
ο ΙΕΧΩΒÁΣ, ο Θεος των αγιων προφητων, εστειλε απο τον
ουρανο στη γη με τον αγγελο ΤΟΥ 62 μ.Χ. η 11 χρονια πριν
απο την καταστροφη της Ιερουσαλιμ. Β.Α. ειναι «Η
Αποκαλυψη» στα ελληνικα.
3
Ακομα και για τα ζωα.
4
Αν ο Σατανας απαγορευει να σου παρατηρησεις ολο τον
κοσμο και να πειστεις οτι ο ΙΕΧΩΒÁΣ εχεις δικηο.
2

φοβερα αιματοκυλισματα και βασανα· ιδιαιτερα θα
εξοντωσει φοβερα πολλους ανθροπους στην Τουρκικη
Αυτοκρατορία, στον Βαλκανική Χερσόνησο, στην
Ιερουσαλιμ και στον Καυκασο1).
Γι’ αυτο θελω να σου δινω τη συμβουλη μου· αν
πιστεψεις σ’αυτους προρρησις του ΙΕΧΩΒÁ μ’εμενα
και αν θελησεις να σωθηκεις απο ολα τα δεινα και απο
τον αιωνιο θανατο2) στην πυρινο λιμνη τοτε παραυτα
αφησε ολα τα χορισματα 3), σμηξε τον ΙΕΧΩΒÁ, χωρίς
να λυπούμαι τιποτε ακομα και τη ζωη σου, βοηθησε
ΤΟΝ να καταστρεφω ολα τα σατανικα χωρισματα, που
οδηγουν στην εχθρα και στον θανατο, και να καλω
ολους ανθροπους στην Αθανασια, παγκόσμια-αδερφική
αγάπη και στη κοινη ζωογονικη θρησκια των
αθανατων, που ειναι αδελφοι των προφητων και
συνδουλοι 4) των αγγελων, και στο Κοινο Ναο ΤΟΥ για
προσευχή, που θα χτισει στην Ιερουσαλιμ στο Νεο
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Β.Α. 11-7, 8· 17-2, 3· 14-20· 16-10· 12-9· Ησαΐας 60-2· και
διαβασε το βιβλιο του Θεου «Καταστραφεας».
2
Β.Α. 14-9, 11· 19-2,3· 20-15· 21-8· 14-20· 16-10· 12-12·
Ησαΐας 60-2.
3
Ακομα κι’ αν οι φωτεινοι αγγελοι τους επινησαν.
4
Β.Α. 22-9, 17· 1-3.

Ζιωνικο Βουνο1) για 1000 χρονια. Ειναι αληθεια!
Αμεν.
Ειμαι ο φως για τους λαοι και συνετιση2) για
τους ιουδαιους η ο Καταστροφεας ολων των
σατανικων χωρισματων3), UZla Ηλια

1

Μαρκος 11-17· Ησαΐας 56-7· 2-2, 3· απο 40 ως 48·
Ζαχαριας 14-16...21· Β.Α. 11-1, 2· Μαλαχιας 1-11· Εφεσιους
4-13.
2
Ησαΐας 41-25· 42-6...1.
3
Δανιηλ 2-34, 45, 44.

