
 

 

Και ηκουσα αλλην φωνην εκ του ουρανου, λεγουσαν· Εξελθετε εξ 
αυτης ο λαος μου, δια να μη συγκοινωνησητε εις τας αμαρτιας αυτης, 

και να μη λαβητε εκ των πληγων αυτης· 
 

(Αποκάλυψη 18:4) 
 
 
 

 
Είμαι ο πιστός υπηρέτης του Κυρίου Ιησού Χριστού και σας βάζω να γράψετε κατ' εντολή του 
Κυρίου τι μου υπαγόρευσε ένα Πνεύμα του Θεού με το όνομα Αραέλ από την τάξη του Θεού, 
και έτσι διαβάζει: 
 
 
 
Στα παιδιά Μου! 
 
Μικρά παιδιά, γνωρίζετε το Λόγο Μου από τις γραφές ότι κάποτε μίλησα όταν ήμουν στη γη: 
Πρόβατά μου, ακούνε τη φωνή Μου (Ιωάννης 10:16). 



Ακούστε λοιπόν: Έχετε μάτια, έχετε αυτιά. Φύγε από αυτήν – από τη Βαβυλώνα της μεγάλης 
πόρνης (των εκκλησιών)! Το ξαναλέω σε όλους, όλη την αγάπη για σένα, για να μην φταίς εσύ 
γι' αυτήν (Αποκάλυψη 18:4–5). Φύγετε από το δόγμα, απορροφήστε το Λόγο Μου στην καρδιά 
σας και σας οδηγώ πίσω στο πνευματικό σας σπίτι, γιατί για τίποτα δεν προσεύχεστε τον 
“Πατέρα μας“, γιατί όλα περιέχονται εκεί. 
Έρχεται μια στιγμή που δεν σκέφτεσαι – θα θρηνήσεις – και τότε φταίς για τη “μοίρα“ σου, 
όπως την αποκαλείς στη συνέχεια. 
 
Έτσι ακούνε τα παιδιά Μου: Εγώ, ο πιο στοργικός Σας Πατέρας, θέλω μόνο το καλύτερο για 
εσάς, παιδιά Μου. Ξυπνήστε από τον ύπνο σας και πηγαίνετε στο μικρό σας δωμάτιο, και 
αναζητήστε Με και θα Με βρείτε, γιατί είμαι πάντα με τα παιδιά Μου - πάντα - και πάντα θα 
είμαι (Ματθαίος 6:6 και 7:7-8)! 
 
Είπα λοιπόν στον υπηρέτη Μου να σας δώσω τη γνώση του συμβόλου του σταυρού, για να 
καταλάβετε τι σημαίνει και να αφαιρέσετε όλους τους σταυρούς με το σώμα από τα σπίτια σας. 
(Οι γνώσεις σχετικά με το νόημα του σταυρού βλέπε παρακάτω) Μόνο ο σταυρός μετράει! Και 
με αυτή τη γνώση του σταυρού, ξέρετε τι να κάνετε! 
 
Ο κόσμος, όπως τον διαβάζετε στις Γραφές, πεθαίνει, αλλά ο Λόγος Μου παραμένει για πάντα 
– πάντα (Ματθαίος 24:35)! Και νοιάζομαι για τα παιδιά Μου όταν κάνουν το Λόγο Μου. 
 
Σε κάθε γενεά σας προειδοποίησα, σε κάθε γενεά έστειλα τους προφήτες Μου και έτσι σας 
λέω: Αλίμονο σε σας! Αλίμονο σε σας! Αλίμονο όχι! Μιλώ τώρα στον παπισμό και σε αυτή τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μιλώ σε όλες τις θρησκείες: 
 
Σε όλες τις γενιές σας έχω πει: Θυμηθείτε και αφαιρέστε το σταυρό με το σώμα, γιατί: το λέω 
για τελευταία φορά, αυτό είναι το σημάδι νίκης του διαβόλου! Απομάκρυνσέ το από τον Οίκο 
της Προσευχής Μου! Αφαιρέστε όλα τα αγάλματά σας για τα οποία έχετε αγιοποιηθεί! Εγώ, ο 
Πατέρας, είμαι άγιος μόνος και δεν θα σας επιτρέψω να καταχραστείτε το Όνομά Μου, το οποίο 
δεν χρησιμοποιείτε ούτως ή άλλως στον οίκο προσευχής Μου (Έξοδος 20:5–7). 
 
Πάντα ζητούσατε πόλεμο και αγιασμένους πολέμους. Διαπράξατε αδελφοκτονία! Αυτή είναι η 
τελευταία προειδοποίηση στον αιώνα σας! Το μέτρο είναι γεμάτο! Αλίμονο σε σένα που δεν 
ακούς τη Φωνή Μου, την οποία ο πιστός Μου υπηρέτης σε κάνει να γράφεις. Αλίμονο σε 
σένα - εσείς οι υποκριτές! Είστε από τον Πατέρα σας, τον διάβολο, όπως έχω πει ποτέ 
(Ιωάννης 8:44–47). 
 
Γιατί δεν τρέμεις μπροστά Μου; Το πονηρό πνεύμα δυναμώνει – τρέμουν και είστε με 
ανθρώπινη ενδυμασία και όμως, όπως γνωρίζετε, έχετε και εσείς ένα μέρος Μου μέσα σας. 
 
Τότε λες ψέματα στα αδέλφια σου μόνο λόγω της ληστείας σου, λόγω της δύναμής σου, 
εξαιτίας της απληστίας σου για χρήματα! Προσποιείσαι ότι προσεύχεσαι στη Μαρία, η οποία 
είναι μόνο υπηρέτρια και τίποτα περισσότερο, λέει η ίδια (Λουκάς 1:38). 
 
Αλίμονο που δεν ακούς το Λόγο Μου! Το λέω για τελευταία φορά: Το μέτρο είναι γεμάτο! 
 
Αμήν! Αμήν! Αμήν! 
 

 
 


