
Διακήρυξη από το Πνεύμα του Θεού Φάλγκους   Κρήτη, 14.06.2022 
 
 
Ο Θεός να χαιρετά. Ο Θεός να σε χαιρετήσει. Είμαι το πνεύμα του δικαστηρίου ή της 
απόφασης, όπως και να την αποκαλείς. Έρχομαι κατ' εντολή του και του αγαπημένου μας 
Κυρίου και Βασιλιά Yeshua HaMashiach, που ονομάζεται επίσης Θεός Yahweh Zebaoth.  
Το όνομά μου είναι Φάλγκους και ακούστε τι λέει ο πατέρας: 
 
Γιατί δεν ξυπνάς και να επιστρέψεις σε Μένα; Πόση αταξία θα σου συμβεί, δηλαδή, ένα 
ξύπνημα, ένα κάλεσμα αφύπνισης, όπως είναι τώρα στις αρχικές συσπάσεις; Θα 
χειροτερέψει?... ρωτάει ο πατέρας. Και ξέρετε ότι υπάρχει πάντα ένας σύντομος χρόνος 
ενδιάμεσα όταν ο άνθρωπος αντανακλά και αναζητά επίσης τον Πατέρα, αλλά αυτό έχει 
σχεδόν εξαφανιστεί στον αιώνα σας. 
Και έτσι πηγαίνει από χώρα σε χώρα, όπου χειροτερεύει, επειδή όλες οι υπενθυμίσεις, οι 
επιλήπτες, η βοήθεια γελοιοποιήθηκαν και γελοιοποιήθηκαν, παρόλο που έχετε λάβει τόση 
βοήθεια. 
Εκεί που βρίσκεται η θάλασσα, θα διασχίσει, και θα προκαλέσει τη βύθιση της χερσαίας 
περιοχής. Εκεί που βρίσκονται τα ηφαίστεια, θα εκραγούν – ένα προς ένα. Ακόμη και τα μικρά 
ποτάμια θα είναι υπερπλήρη. η μία καταστροφή μετά την άλλη. Και αν εσείς οι άνθρωποι δεν 
μείνετε ενωμένοι στην αγάπη, ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος θα προστεθεί, για τον Πατέρα σε 
λίγες μέρες, για εσάς σε λίγους μήνες. Δεν μπορεί πλέον να αποτραπεί. Γι' αυτό λέει ο Πατέρας, 
ακόμα και στους κοιμώμενους Του: Ξύπνα! Ειδοποιήστε τους αδελφούς και τις αδελφές σας 
όπου κι αν βρίσκεστε. 
Φύγετε από την Εκκλησία, που ονομάζεται Βαβυλώνα, η μεγάλη πόρνη (Αποκάλυψη 18), γιατί 
έχει ήδη πέσει. Στη συνέχεια θα είναι μόνο ερείπια όπου κάποτε βρίσκονταν οι εκκλησίες, οι 
καθεδρικοί ναοί και άλλα πράγματα. Μετανιώνω! Μετανοεί! Μόνο ο Πατέρας, μόνο ο Κύριος 
μετράει! Τίποτα άλλο! 
 
Αυτό ήταν το πρώτο μέρος που μου επετράπη να ανακοινώσω, το τελευταίο θα ακολουθήσει 
σύντομα. 
 
Εξ ονόματος της Yeshua Γιαχβέ Θεός Ζεμπάοθ, Αμήν. 


