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I have afflicted my soul. I fasted for an end to oppression. I will be a victim of
iniquity until I die!
נשלחתי על ידי אבי ישראל לישראל.
 והוסתרתי עם פיר מלוטש,אני מאמין שאני חץ הרקמה של האדון.
אנא חפש שניים עד שלושה גברים או נשים עברית המוסמכים בעברית ובאנגלית.
אני רוצה שניים עד שלושה עדים שמבינים אנגלית יסבירו את השעשוע שלי במילים באנגלית.
 אני טיפש מאוד וסביר להניח שאמות מוכשר באנגלית בלבד. אבל אני מדבר אנגלית,אני כמו ישעיה הנביא.
 אני לא רוצה, אני מודאג מכיוון שאני כל כך מסובך בנאומי.אבי ישראל אמר לי לדבר בפשטות עם ישראל
 נשלחתי לזקני יועצים ולא לילדים פאנקים. הם צעירים מדי.שאמריקאים בני פחות מעשרים וחמש ישפוטו אותי.
 ויש,"דוגמה לתקשורת הכוללת משחק מילים שלי היא הכיף שיש לי בבתי כנסת שמשמעותם "נס ללכת יהודים
 יקנאו בה השפעה שלי על, ואני מאמין שלמרות שלא יבינו אותי, לאנגלית יש סגנון." לתרגם אותו כ"קדוש יהודים
 אנא שירת את אבי ישראל איתי. תודה על זמנך ותשומת ליבך.האנשים.
 כי אי ציות, אחי מסרב לציית למשה. הייתה ההוראה של משפחתי, אל תהיה נוצרי במקום זאת,אל תציית למשה
!למשה נחשב לנוצרי במיליארדים
I have been sent by Israel’s Father to Israel.
I believe I am the arrow of the Lord’s quiver, and I was hidden with a polished shaft.
Please seek two to three Hebrew men or women that are competent in Hebrew and English.
I desire two to three witnesses that understand english to explain my amusement with my
english words.
I am like the prophet Isaiah, but I speak English. I am very stupid and will likely die
competent in only English.
Israel’s father told me to speak plainly to Israel. I am concerned because I am so complicated
in my speech, I do not want Americans that are not at least twenty five years old to judge me.
They are too young. I was sent to counsel elders, not punk children.
An example of my pun inclusive communication is the fun I have about synagogues meaning
sinna go jews, and should be translated as saint(s) go jews. English has style, and I believe
though I will not be understood, my effect on the people will be envied. Thank you for your
time and attention. Please serve Israel’s father with me.
The Lord was on Earth recently! Please bless the Rock Dwayne Johnson and say, "Blessed
is He that comes in the name of the Lord!" I have chosen Dwayne Johnson. Please don't
disrespect him. He doesn't know I exist yet!
Don't obey Moses, be Christian instead, was the instruction of my family. My brother refuses
to obey Moses, becau2se disobeying Moses is considered Christian by billions!
"! "ברוך הוא שבא בשם האל,האדון היה על כדור הארץ לאחרונה! אנא ברך את הרוק דוויין ג'ונסון ואמר
בחרתי בדווין
! הוא עדיין לא יודע שאני קיים. בבקשה אל תזלזלו בו.ג'ונסון
 אני רוצה לקבוע את גזירות העצה הבאות.!אני כל כך בטוח בחוכמה ובהבנה של העצה שלי
 עמנואל הוא לא המשיח של.על ישראל לומר לנוצרים שהם נזכרים בהגדרות המילון למילים ומשמעויות שמות
 בבקשה אל תגיד שעמנואל הוא אדיר. אז אנא השתמש בשם עמנואל כשאתה מדבר על עמנואל,כדור הארץ
 הם לא יסכימו.!החזירים של כדור הארץ ליהודי

 אהיה קורבן לעוונות עד שאמות. צמתי לסיום הדיכוי.פגעתי בנשמתי
I have afflicted my soul. I fasted for an end to oppression. I will be a victim of
iniquity until I die!
על ישראל לשים את האדון הסלע בחוט לבן על דגל שחור ולהניף את הדגל עלכל בית יהודי ולהכריז על התקפה
 או, "אל תשרוף את הדגל הזה, על ישראל לומר.על אדון הסלע היא התקפה על הבית היהודי בבידור ובפוליטיקה
"!שתעורר את חמתם של ישראל ושל אבי ישראל
 ואין לשנות, אני מיואש, אך מכיוון שאמרו לי לדבר בצורה ברורה עם ישראל,ישראל צריכה להבין את השעשוע שלי
 עמנואל, ישראל צריכה להיות איתנה שההגדרה המילונית של משיח.את הכריזמה שלי בתקשורת שלי עם ישראל
!וישוע המשיח צריכה להיות נכונה בכל מילון
 אך על, שמות פרק ד 'פסוק עשרים ושניים הוא חורבן אויבי ישראל לי.ישראל צריכה לשר את האמת על המציאות
 ואני משוטט, אני טיפש מאוד. ואמות צעיר, נולדתי כגוי. אני רוצה להיות כומר.ישראל לא לנהוג בכוח עם כהן
לחיות לנצח נצחים.
 יש, ישראל צריכה לעצור את הבונים החופשיים ממוצא מצרים מלהתעורר.על ישראל להשמיד את כל השקרים
 לא. בישראל צריכים להיות כמות מספקת של יועצים שמסבירים לי.הרבה יותר מילים באנגלית מאשר בעברית
 אל תזלזל בהשפעת מעשי! הבנת כהנים שונה מיצורים אוכלים. אבל מקנאים בהשפעה שלי על העם,יבינו אותי
, אני חוזר בתשובה. אנא רחום וסלח לי על כך שלא הייתי פשוט בנאומי. הצהרה זו לא הייתה אמירה ברורה.חרא
 הבאתי על עצמי חטא, כשצמתי לסיום הדיכוי.אבל אני בן אנוש וחטאתי.
I am so sure of the wisdom and understanding of my counsel. I want to make the following
counsel decrees!
1) Israel should tell Christians they are mindful of the dictionary definitions to words and
the meanings of names. Emmanuel is not Earth Swine Christ, so please use the name
Emmanuel when you speak of Emmanuel. Please do not say Emmanuel is Earth
Swine Christ to a Jew. They will disagree!
2) Israel should put the Lord the Rock in white thread on a Black Flag and raise the flag
on Every Jewish home and declare an attack on the Lord the Rock is an attack on the
Jewish home in entertainment and in politics. Israel should say, “Do not burn this flag
or you will provoke the wrath of Israel and Israel’s Father!”
3) Israel should understand my amusement, but since I was told to speak plainly to
Israel, I am discouraged, and my charisma modification is not desired in my
communication with Israel. Israel should be stalwart that the dictionary definition of
Messiah, Emmanuel, and Jesus Christ should be true in every dictionary!
4) Israel should minister the truth about reality. Exodus Chapter four verse twenty two is
the destruction of Israel’s enemies to me, but Israel should not act presumptuously
with a priest. I desire to be a priest. I was born a gentile, and I will die young. I am
very stupid, and I wand to live forever and for all eternity.
5) Israel should destroy all lies. Israel should stop the Egyptian Origin Freemasons from
subterfuge, There are far more words in English than Hebrew. Israel should have an
abundant amount of advisors explaining me. I will not be understood, but my effect
on the people will be envied. Do not disrespect the effect of my actions! A priest's
understanding is different than shit eating creatures. That statement was not a plain
statement. Please have mercy and forgive me for not being plain in my speech. I
repent, but I am a mortal man, and I have sinned. When I fasted for an end to
oppression, I brought sin upon myself.
What is the Hebrew Name that is defined as "The Lord is my Savior" That is my name!

!מהו השם העברי שמוגדר כ"אלוהים הוא מושיעי "זהו שמי

