
Ο Ιησούς ρωτάει... Είσαι περήφανος ή σοφός; Ρίξτε τις δικές σας απόψεις στη 
θάλασσα και ψάξτε τις δικές μου 
 
Ο Ιησούς άρχισε: “Η υπακοή στα μικρά πράγματα οδηγεί σε υπακοή στα μεγάλα πράγματα και 
για εκείνους που θα μείνουν πίσω... Η υπακοή μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο για σένα. 
Τώρα ήρθε η ώρα να αναζητήσετε το θέλημά Μου για να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε με 
υπακοή και όχι με τη θέλησή σας. 
Κάποιοι θα το μάθουν με τον δύσκολο τρόπο και κάποιοι δεν θα το μάθουν ποτέ. Το πρόβλημα 
του να μην με ψάχνεις πριν αγοράσεις κάτι λέγεται “Περήφανος“. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξέρουν 
τι θέλω και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να με συμβουλεύονται. Έτσι θα είναι μέχρι όλα να πάνε 
στραβά, τότε θα με αναζητήσουν. 
Δεν είναι οι ανασφαλείς και αμόρφωτοι που κινδυνεύουν... Είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι 
επειδή είναι μορφωμένοι, δεν χρειάζονται τη γνώμη μου. Έχουν μάθει να σκέφτονται για τον 
εαυτό τους και ως επί το πλείστον το βλέπουν ως αδυναμία να με συμβουλεύονται, και 
πιστεύουν ότι αυτό είναι μόνο για ανόητους. Γι' αυτό ακριβώς οι φτωχοί με αναγνώρισαν όταν 
ήρθα και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, που ήξεραν τόσο καλά τα γράμματα του νόμου, 
προσπάθησαν να με σκοτώσουν. 
Παιδιά μου, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από υπερηφάνεια. Ούτε ο φόνος, το διαζύγιο, η 
μοιχεία, η επιχειρηματική αποτυχία, ούτε η ασθένεια είναι χειρότερα. Η περηφάνια είναι το πιο 
επικίνδυνο πράγμα στη ζωή σου. Και αν νομίζεις ότι είσαι χωρίς περηφάνια, τότε είσαι 
χειρότερα από τους περισσότερους. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις αν μου δώσεις τις απόψεις σου 
για επιβεβαίωση, όχι, μπορείς μόνο να κερδίσεις. 
Παρ' όλα αυτά, αν αποτύχεις, θα είμαι ακόμα μαζί σου. θα είναι πολύ πιο δύσκολο για σένα. 
Εξευτελισμοί, λύπες και πληγώνουν τους άλλους – θα πρέπει να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα 
πράγματα επειδή δεν έχετε ζητήσει τη συμβουλή του Θεού σας. Πόσο εύχομαι κάποιοι από 
εσάς να με ακούγατε. Πώς προσπάθησα να σε βρω μέσα σου για να σε πείσω να 
χρησιμοποιήσεις τους παιδικούς τρόπους να δοκιμάζεις και να ξέρεις πριν κάνεις οτιδήποτε! 
Ουσιαστικά, σας ζήτησα να μου παραδώσετε τις ιδιοσυγκρασιακές σας αποφάσεις, ώστε να 
μπορώ να σας συμβουλεύω. 
Για κάποιους, αυτό είναι αδιανόητο. Καταλαβαίνετε ότι οι βασιλιάδες επισκέφθηκαν τους 
χρησμούς μου – τους προφήτες μου – πριν πάρουν κάποια σημαντική απόφαση; Γνωρίζετε 
ότι αυτοί που ακολούθησαν τον Συνήγορό μου ήταν οι πιο επιτυχημένοι και εκείνοι που 
απέρριψαν τον Συνήγορό μου οδήγησαν τους ανθρώπους τους σε λιμό σε σημείο που 
κατανάλωναν τα δικά τους παιδιά; 
Δεν είναι μικρό πράγμα να σου ανατίθεται η γνώση του Θεού και να επιλέγεται από τον Θεό 
για να Τον υπηρετεί. Όχι, είναι ένα πολύ υψηλό κάλεσμα και απαιτεί πλήρη εξάρτηση από τη 
συμβουλή μου. Ακραία ταπεινοφροσύνη και συνειδητοποίηση ότι δεν έχετε όλες τις 
απαντήσεις. Δεν είναι οι μορφωμένοι που θα επιβιώσουν... Είναι οι ταπεινοί και οι πιστοί. αυτοί 
που δεν πάνε δεξιά ή αριστερά πριν βρουν τη Διαθήκη μου. 
Πόσες φορές έχω πει στις Γραφές: «Επέλεξα την ηλίθια αυτού του κόσμου για να μπερδέψω 
τους σοφούς;». Διαβάστε τους Beatitudes. Η ευλογία μου χύνεται πάνω σε αυτούς που 
περιφρονούνται από αυτόν τον κόσμο... Οι φτωχοί, οι ταπεινοί, οι πενθούντες, οι διωκόμενοι. 
Αυτοί που κανείς δεν θέλει να είναι, αλλά είναι ακριβώς αυτοί που επιλέγονται για να λάβουν 
τη Χάρη μου. Αν είστε ανάμεσά τους, πετάξτε την τσάντα της δικής σας γνώμης στη θάλασσα 
και αναζητήστε Με μέχρι να Με βρείτε, μέχρι να Με ακούσετε, μέχρι να μπορέσετε να διαβάσετε 
ανάμεσα στις γραμμές των Γραφών και να Με ακούσετε δυνατά και καθαρά. 
Ξέρεις ότι οι σκέψεις σου είναι συχνά ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από τις δικές μου; Τι 
ευκαιρία είναι αυτή να τραβήξεις την προσοχή σου. Σου μιλάω όλη μέρα. Ακόμα κι αν διαβάσετε 
τις Γραφές, η Φωνή μου μπορεί να ακουστεί ανάμεσα στις γραμμές. Ρώτα, "Κύριε, τι σχέση 
έχει αυτό με εμένα και τη μέρα Μου;" Τότε άκου προσεκτικά. Μπορεί να είναι απλά μια μικρή 
λέξη που αιχμαλωτίζει την προσοχή σας, αλλά θα μπορούσε να είναι μια προειδοποίηση που 
σώζει τη ζωή σας ή θα μπορούσε να ανοίξει μια πόρτα για μια ευκαιρία που δεν τολμούσατε 
να ονειρευτείτε. 
Λαχταώ να σας μιλήσω, λαέ μου. Πάντα προσπαθώ να βρω νέους τρόπους να σου μιλήσω... 
Μέσα από τη φύση, μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από φίλους, ακόμα και μέσω πινακίδων 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Υπάρχουν στιγμές που θέλω να σε γυρίσω πριν να είναι πολύ αργά  
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για να διορθώσεις τη ζημιά που θα κάνεις. Αλλά δυστυχώς δεν με ακούς. Μέρος της κώφωσης 
βασίζεται στη θέλησή σου, αλλά εν μέρει είναι και η έλλειψη πίστης σου που είμαι τόσο 
μπλεγμένος στη ζωή σου που θέλω να σου πω τι θα κάνει τη διαφορά για σένα. Θέλω να σε 
συμβουλέψω, θέλω να αποτρέψω καταστροφές, θέλω να σε ευλογήσω. Απλά δεν ξέρεις την 
καλοσύνη μου και δεν πιστεύεις σε αυτό. Είναι μεγαλύτερο απ' όσο μπορείς να καταλάβεις. 
Υπάρχει ένα μέρος μέσα σου που είναι ακόμα σε εξέγερση και αυτό το μέρος θέλει αυτό που 
θέλει. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο τρόπος σου είναι ο θάνατος και ο τρόπος μου είναι η ζωή. Δεν 
καταλαβαίνεις ότι απλά σου λέω τι είναι καλύτερο για σένα. Αντίθετα, με βλέπεις σαν έναν 
ελεγχόμενο επιτηρητή που θέλει να το έχει κάνει με τον δικό Του τρόπο. 
Μακάρι να μπορούσες να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είμαι άνθρωπος με εγωιστικά κίνητρα. 
Είμαι ο Θεός σου και έχω έρθει για να μπορέσεις να ζήσεις μια πιο άφθονη ζωή – μια 
πραγματική ζωή. 
Όταν μου αντιστέκεσαι, ενώνεις τις δυνάμεις σου με τον Σατανά και τα αποτελέσματα είναι 
οδυνηρά – και μερικές φορές θανατηφόρα. Αν θέλεις αυτό που θέλεις χωρίς να προσέχεις τι 
θέλω, οι επιλογές σου μπορεί να είναι καλές ή κακές. Αλλά αν προτιμάς τη δική σου επιλογή 
από τη δική μου, μπορεί να καταλήξει να είναι πολύ κακό για σένα. 
Γι' αυτό σε ικετεύω... Να είσαι ταπεινός και ταπεινός από καρδιάς. Να ανησυχείς περισσότερο 
για το τι πιστεύω πριν κάνεις οτιδήποτε. Παρακαλώ, συμβουλευτείτε Με και να γνωρίζετε ότι 
έχω ήδη όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε αν απλά με ψάχνετε. Σου υπόσχομαι, θα είμαι 
πιστός και θα σου απαντήσω. 
Οι άνθρωποί μου, είμαι σε μια απώλεια. Θέλω να σου πω ότι έχω μόνο το καλύτερό σου στο 
μυαλό μου και ότι μπορείς να με εμπιστευτείς με τη ζωή σου και όλες τις επιλογές σου. Ποτέ 
δεν θα παραπλανηθώ ή θα σε εγκαταλείψω, αλλά έχεις έναν πολύ πραγματικό εχθρό που θα 
χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σου απόψεις, τους φόβους σου και την επιθυμητή φύση σου 
για να σε οδηγήσει στην καταστροφή και την αποτυχία. Είναι αρκετά ταλαντούχος στο να σε 
χρησιμοποιεί ενάντια στον εαυτό σου. Καταλαβαίνει τον εαυτό του με τον πιο εξελιγμένο τρόπο 
χειραγώγησης. Τρόποι που δεν βλέπεις να έρχονται... αλλά είναι τρόποι που ξέρω πολύ καλά. 
Μπορείς να με εμπιστευτείς. Σ' αγαπώ και είμαι με το μέρος σου. Θα σε καθοδηγήσω στους 
τρόπους μου και μετά θα σε πάω στη δόξα." 


