
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ.

« ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ »
 (Παραποιημένο έγγραφο)

« ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ »
(Αυθεντικό έγγραφο)

Άγιε Νεκτάριε πιστεύω σε σένα. Παρακαλούμε στείλε μας υγεία, χαρά, ευτυχία και καμιά
βοϊδόπουτσα στους μονάζοντες Κώλους μας. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι γιατρός χωρίς
δίπλωμα, αλλά γιατρεύει τις αρρώστιες της σύφιλης, βλεννόρροιας, αιμορροΐδων,
σκελοχαλάρωσης, κολοβακτηριδίων του πέους, με ένα απλό κλικ.
Αυτό το γράμμα γράφτηκε στις 3/10/1499, πάρα πολλά χρόνια πριν ακόμη γεννηθεί ο
άγιος, απόδειξη ότι ΕΜΕΙΣ οι χριστιανοί ΞΕΡΟΥΜΕ τα πάντα πριν ακόμα γίνουν και
πρέπει να κάνει το γύρο του κόσμου.  Ο Άγιος Νεκτάριος θα σε ανταμείψει σε 45+¾
ημέρες. Ίσως και νύχτες ή απογεύματα, ανάλογα με το πότε στείλατε το γράμμα. Πολλοί
που το έγραψαν ανταμείφθηκαν. Έλαβαν τις αρρώστιες και τώρα περιμένουν τον άγιο να
τους θεραπεύσει.
Άγιε Νεκτάριε πιστεύω σε σένα. Υγεία, χαρά και ευτυχία δώσε μου και λίγο κωλόχαρτο
γιατί δεν έχω να μαζεύω τα χύσια. Αυτό το χαρτί έχει σταλεί σε σένα για καβλή τύχη. Το
γνήσιο αντίγραφο είναι στην Αγγλία, μέσα στον κώλο της βασίλισσας. Μέρος ασφαλές,
μιάς και κανείς δεν τον γαμεί πια. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου 9 φορές και κάτι ψιλά.
Τώρα αυτή η πουτάνα τύχη έχει σταλεί σε εσένα. Θα πάρεις καβλή τύχη μέσα σε 4 μέρες
που θα λάβεις το γράμμα. Δεν θα σε ληστέψει η εκκλησία παραπάνω από όσο κάνει
μέχρι σήμερα και σαν μπόνους θα σου πάρει μόνο τα μισά υπάρχοντα. Πρέπει να το



στείλεις και σε άλλους. Δεν είναι αστείο αυτή η ηλιθιότητα. Στείλε αντίγραφο σε
ανθρώπους που νομίζεις ότι χρειάζονται τύχη. Ο Χριστόδουλος δεν πρόλαβε να στείλει
αυτό το γράμμα και είδατε τί έπαθε. Μη στείλεις χρήματα, στείλε πλάκες χρυσού και
πλατίνας, ακόμη και διαμάντια ή μαργαριταρένια περιδέραια, διότι η μοίρα δεν έχει τιμή.
Τα διαμάντια έχουν.  Μην κρατήσεις αυτό το γράμμα.  Παρακαλώ!  Πληζ!  Άι μπέγκ γιού!
Στείλε 20 αντίγραφα του «γάμματος» και δες τι θα γίνει σε 4 μέρες.
Καλού-κακού, δέσε το σπίτι σου με αλυσίδες γιατί απέξω κυκλοφοράνε τυφώνες. Η
αλυσίδα «παιχνίδι νοημοσύνης» ήρθε από τη Βενεζουέλα και γράφτηκε από κάποιο
ιεραπούστηλο από τη Νότιο Αμερική. Εκεί που πάνε να κλάσουν και χέζονται.
Πρόσεξε τα ακόλουθα:
Κάποιος πήρε την επιστολή το 1993 και είπε στη γραμματέα του να του κάνει 20
αντίγραφα και να τα ταχυδρομήσει. Λίγες μέρες αργότερα κέρδισε στο λαχείο 2.000.000
δολάρια. (Αυτός. Όχι η γραμματέας, της οποίας αγνοείται η τύχη.) Το ότι την επομένη τον
λήστεψαν δεν αφορά τον άγιο αλλά εκείνον που δεν πρόσεχε. (Λέτε νάταν η γραμματέας
και να τόσκασε στο Μέξικο;) Κάποιος άλλος πήρε την επιστολή και την ξέχασε. Την είχε
στα χέρια του πάνω από 96 ώρες. Έχασε τη δουλεία του. Δεν φταίει ο άγιος που όταν τον
απέλυσαν ήταν ημέρα αργίας και δεν δούλευε. Αργότερα βρήκε την επιστολή και την
ταχυδρόμησε σε 20 αντίγραφα. Λίγες μέρες μετά βρήκε μια πολύ καλύτερη δουλειά.
Δούλευε συνέχεια, ασταμάτητα, χωρίς ρεπό, και είχε τα χρήματα να πληρώνει τους
γιατρούς να του γιατρέψουν την υπερκόπωση. Κάποιος πήρε την επιστολή και δεν
πίστευε. Την πέταξε. 9 μέρες μετά πέθανε. Ειλικρινά ο άγιος ζητά συγγνώμη από τον
κύριο ημών Ιησού Χριστό, ΔΕΝ ήξερε ότι εκείνος ήταν που πήρε την επιστολή και την
πέταξε. Έτσι, από κακή τύχη ανεβλήθη η Δευτέρα παρουσία για αργότερα μιάς και δεν
ήταν προσχεδιασμένο να γίνει κάποιο σκηνικό ανάστασης πριν την καθορισμένη ώρα.
Παρακαλώ μη το αγνοήσεις.
ΔΟΥΛΕΥΕΙ !!! Εκτός κι αν είστε ο Ιησούς.
Παρακαλώ πανάγαθε πέτα αυτό το χαρτάκι στα σκουπίδια !!!!!


