
Αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για το Σώμα του Χριστού... Έλα τώρα, πάρε 
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αυτιά 
 
“Η καρδιά μου τρυπιέται από κάθε είδους μαχαίρια, δόρατα, καρφιά και εργαλεία 
βασανιστηρίων. Έχουν αντιγράψει το Σώμα Μου και το χρησιμοποιούν τελετουργικά για να Με 
βασανίσουν, και αυτό συμβαίνει κρυφά σε όλο τον κόσμο. 
Ο πόνος που προκαλούν στο Σώμα Μου δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τον πόνο που Μου 
προκαλούν οι πιστοί μου υπηρέτες με την απιστία τους και την απόρριψη των Χαρίτων Μου. 
Χρειάζομαι κάθε έναν από αυτούς, αλλά είναι απρόθυμοι επειδή είναι απασχολημένοι με τον 
κόσμο και όλα όσα ανήκουν σε μια ασφαλή και άνετη ζωή. 
Εκλεκτοί μου, όταν επιτρέπω την αρρώστια ενώ βρίσκεστε στον κόσμο ζώντας μια εγκόσμια 
ζωή, είναι συχνά μια πρόσκληση να αποστασιοποιηθείτε από τον κόσμο και να υπηρετήσετε 
μόνο Εμένα. Δεν τους καλώ όλους, μόνο τους αγαπημένους Μου. Γνωρίζω την καρδιά του 
ανθρώπου και ξέρω επίσης τι θα είναι την Ημέρα της Κρίσεως. Γι' αυτό καλώ πολλούς άνδρες 
και γυναίκες να εγκαταλείψουν τον κόσμο και να Με υπηρετήσουν. Θέλω επαγγέλματα για 
αυτό το Τάγμα. 
Εύχομαι για επαγγέλματα για αυτό το Τάγμα, γιατί θα απευθύνονται στον κοινό άνθρωπο, ο 
οποίος τόσο συχνά παραβλέπεται επειδή ο κλήρος επικεντρώνεται στα δέκατα και τις δωρεές. 
Τα χρήματα μιλούν με πολύ δυνατή φωνή. 
Εκείνοι που συνειδητοποιούν ότι σπαταλούν τη ζωή τους στον εαυτό τους και που επιθυμούν 
να είναι πιο κοντά σε Μένα και να εργαστούν για Μένα, είναι αυτοί που στοχεύω αυτή την 
εποχή του χρόνου. Θέλω να τους εκπαιδεύσω και να τους προετοιμάσω να φτάσουν στους 
πραγματικά άπορους αυτού του κόσμου. Η αθλιότητα δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά και 
την πείνα για τον Θεό, για την αγιότητα, για εκείνους που χάνονται στον κόσμο επειδή δεν 
υπάρχει κανείς να τον διδάξει. 
Και σε περίπτωση που ξεχάσατε... Θέλω η απλότητα των αποστόλων του πρώτου αιώνα να 
αναστηθεί στην Εκκλησία Μου. Ο φονταμενταλισμός έχει κλέψει μεγάλο μέρος της Εκκλησίας 
Μου και πολλοί είναι πολύ βαθιά κοιμισμένοι ή πολύ απασχολημένοι με το να βγάζουν χρήματα 
στον κόσμο για να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το σημερινό είδος “Χριστιανισμού“ δεν μοιάζει 
με αυτό που έχτισα τον πρώτο αιώνα. 
Πόσο καιρό θα κοιμάσαι, εσύ έξυπνος; Πόσο καιρό θα ακολουθείτε τους ανθρώπους και θα 
απορρίπτετε αυτά που σας έδωσα στην πρώτη Εκκλησία; Δεν καταλαβαίνετε ότι ο Σατανάς 
έχει διεισδύσει σε ΟΛΕΣ τις εκκλησίες και, με το πρόσχημα της δικαιοσύνης και της 
δικαιοσύνης, συνέχισε την παράδοση των ανθρώπων να σβήνουν αυτό που σας έδωσα τον 
πρώτο αιώνα; 
Δεν υπονοώ κακία σε εκείνους που συνεχίζουν την εξομολογητική τους άποψη για τις Γραφές 
και παρουσιάζουν την άποψή τους ως “ανώτερη“. Αυτό είναι απλώς συνέπεια της άγνοιάς τους 
και της έλλειψης μελέτης και της επιθυμίας τους να ακολουθήσουν την ομάδα και να 
συνεχίσουν τα δόγματα των ανθρώπων. 
Μελετήστε και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να επιβεβαιωθείτε από τον Θεό, όχι από τους 
ανθρώπους. Βγάλτε το κοστούμι σας τριών τεμαχίων, σηκώστε τα μανίκια σας και σταματήστε 
να προσποιείστε συνεχώς, ώστε να κοιτάξετε kosher στα μάτια του κόσμου και της σημερινής 
κοινωνίας, στην οποία θα θέλατε τόσο πολύ να χωρέσετε, για αυτή την υποτιθέμενη ασφαλή 
και όμορφη ζωή που οι άνθρωποι υποθέτουν ότι είναι από Μένα. Δεν είναι από Μένα. 
Προέρχεται από την ανάγκη σας να ανήκετε και να γίνετε αποδεκτοί. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο δεν θέλετε να εξερευνήσετε την πρώιμη εκκλησία. Θα σας φέρει σε σύγκρουση με 
τις διδασκαλίες που ο εχθρός χρησιμοποίησε για να καταστρέψει τις Χάρες Μου που σας 
άφησα τον πρώτο αιώνα. 
Ανήκεις σε Μένα ή ανήκεις στο δόγμα σου; Ανήκεις πραγματικά σε Μένα ή στον τραπεζικό σου 
λογαριασμό; Ανήκεις πραγματικά σε Μένα ή στις κοινωνικές σου σχέσεις; Πολλοί από εσάς 
που αισθάνεστε τόσο ασφαλείς στον Χριστιανισμό σας θα μείνετε πίσω επειδή η καρδιά σας 
δεν ανήκει σε Μένα. Ζείτε με μια διεστραμμένη εκδοχή ευημερίας του Ευαγγελίου. 
Ζείτε μια εκδοχή του Χριστιανισμού που δεν έχει θάρρος, δεν έχει πόνο, δεν έχει έλλειψη και 
δεν έχει κακουχίες, καμία ασθένεια, καμία φτώχεια, καμία δαιμονική μόλυνση και κανένα  
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διωγμό. Τώρα σταθείτε δίπλα στους αποστόλους στο "The Chosen" (Τηλεοπτικές σειρές) και 
αναγνωρίστε τη γυμνότητά σας. Εξετάστε τη ζωή σας και δείτε αν έχει κάτι κοινό με τη δική 
μου. Αυτό θα πρέπει να σας καταστήσει σαφές ότι αυτό που κάνετε απέχει πολύ από το 
μονοπάτι. Αυτό είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για το Σώμα του Χριστού. Έρχεται η ώρα και δεν 
είστε καθόλου έτοιμες να γίνετε η Νύφη Μου χωρίς λεκέδες, ρυτίδες και κηλίδες. 
Τι σημαίνει να έχεις λεκέ; Πότε ήταν η τελευταία φορά που αποφασίσατε για μια πιο κοινωνικά 
αποδεκτή λύση, ώστε να μην επικριθείτε από τους πλούσιους; Έχει έρθει κανείς σε σας για να 
απελευθερωθεί από τη δαιμονική καταπίεση, αλλά τον στείλατε σε μια άλλη εκκλησία και 
είπατε: ‘Δεν κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ. Αυτό είναι κάτι για σκιερούς ανθρώπους και τοξικομανείς. 
Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ.‘ 
Τι σημαίνει να έχεις μια ρυτίδα; Συνήθως αποφεύγετε τους φτωχούς στην κοινότητά σας 
γευματίζοντας με τους συναδέλφους σας αντί να τους προσκαλείτε και να πληρώνετε για το 
φαγητό τους; Πόσες φορές έχετε αποφύγει εκείνους που είναι υπό την αξιοπρέπειά σας επειδή 
θα φαίνεστε κακοί αν σας έβλεπαν μαζί τους; Μια ρυτίδα είναι μια μακροχρόνια συνήθεια να 
απορρίπτεις αυτό που πρέπει να κάνεις για την αγάπη του Θεού. Θέλετε λοιπόν να χτίσετε την 
κοινωνική σας θέση αλληλεπιδρώντας με τους πλούσιους και αποφεύγοντας τους φτωχούς 
και τους ανθρώπους με αμφισβητήσιμο υπόβαθρο. 
Και τι σημαίνει να έχεις ένα ελάττωμα; Όταν η καρδιά σας είναι καθαρή, το αίμα σας θα είναι 
καθαρό, οι σκέψεις σας θα είναι καθαρές, αυτό που είναι μέσα σας θα είναι καθαρό. Πόσο 
συχνά παραπονιέστε για το τι φορούν οι άλλοι άνθρωποι, πού εργάζονται και τι κάνουν 
επαγγελματικά; Όταν τους καταδικάζεις, Με καταδικάζεις κι εσύ, γιατί ζω μέσα τους. Και είτε το 
βλέπετε είτε όχι, αυτό είναι ένα διανοητικό ελάττωμα στη δική σας ψυχή, τόσο σίγουρο όσο μια 
λέπρα που τρώει τη μύτη σας. 
Σας παρουσιάζω έναν καθρέφτη, τον Καθρέφτη Μου, για να προσδιορίσετε πού στέκεστε μαζί 
Μου, όχι με τους ανθρώπους. Σας δίνω περισσότερο χρόνο, μαζί με ένα κάλεσμα αφύπνισης 
για όσους πιστεύουν ότι είναι οι Νύφες Μου. Θέλω να είστε έτοιμοι όταν έρθω, αλλά πολλά 
πρέπει να γίνουν ακόμα στην ψυχή σας και εξηγώ πολλά από αυτά εδώ, ώστε να μην έχετε 
καμία δικαιολογία εκείνη την ημέρα. Αν μείνεις πίσω, θα θυμάσαι αυτό το μήνυμα και άλλα 
μηνύματα της Εκκλησίας Μου που σε προειδοποιούν να είσαι έτοιμος, γιατί έρχομαι για μια 
αγία νύφη, όχι για μια χλιαρή νύφη που πουλήθηκε στον κόσμο. 
Πάρτε το Χέρι Μου τώρα, εξετάστε τη ζωή σας και τη διδασκαλία σας, γιατί υπάρχουν τόσα 
πολλά λάθη στα χριστιανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κανείς δεν θέλει να ανατρέψει το 
σκάφος. Αυτό είναι εντάξει, μπορούν να μείνουν στις βάρκες τους, αλλά οι αναζητητές της 
αλήθειας θα ανατρέψουν αυτές τις βάρκες και σίγουρα θα τις έχω μαζί Μου στον ουρανό εκείνη 
την ημέρα.“ 
 
 
 


