(със съкращения)

До Президента на РФ, Владимир Путин

В Името на Вечния Бог, Творец и Спасител, Йехова-Исус Христос - Цар на царете и Господ на господарите! R1916

I Come Qvickly R227

Уважаеми г-н Президент,
Желая да изкажа искрени съболезнования на правителството на РФ и на целия руски народ за трагичната, но и героична гибел на руския пилот и войник в Сирия, и да Ви уверя, че аз скърбя също толкова дълбоко колкото и Вие. Безкрайно съм възмутен от дръзката и арогантна провокация на Турция, от безобразното поведение на турския президент и министър-председател, от техните долни лъжи! Нека Всемогъщият Бог им въздаде, според както е писано:
"Ето, ида скоро! И у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му" R2212
В тази връзка и предвид на усложнената световна обстановка на провокираната от САЩ (Звяра) на 09/11/2001 г. III-та Световна война, в която РФ се включи на 09/30/2015, започвайки военна операция в Сирия, и при всичките мои уважения и симпатии, които питая към Вас и руския народ (поради кръвното родство на нашите два народа), следва да Ви предупредя в качеството ми на Божий служител, посланик и пратеник на Всемогъщия Бог Йехова-Исус Христос, че допускате ОГРОМНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ГРЕШКИ в хода на III-та Световна война! Следва да подчертая, че в нашия свят действат две противоположни свръхестествени сили, чиято намеса би могла да определи и предопредели крайния резултат - победа или поражение. В този смисъл послушанието към Всемогъщия Бог, Творец и Спасител, Йехова-Исус Христос, към Неговата върховна воля и заповеди, е решаващо за Вас и изхода на III-та Световна война, в която Русия вече участва. (Свещената история, записана в Божието Слово, докладва за много царе, които не са се съобразявали с Божията свята воля и заповеди, и чиято съдба е била трагична). За да има Русия успех и победа в тази война, е необходимо да имате, г-н Президент, Божия съвет и специалната помощ и подкрепа от Всемогъщия. Ако разчитате само на силата на земното оръжие, то ще имате много разочарования, големи загуби и поражения. 
...
Нека Всемогъщият Бог бъде с Вас!
...
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