
Μαρτυρία... Το κάλεσμα του Κυρίου και η απάντηση του Ούντο... Πάρε τη ζωή 
μου, Ιησού! 
Από τον Udo, εμπνευσμένο από το Πνεύμα – για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές εν 
Χριστώ και για όλους εκείνους που έχουν αυτιά και ακούν 
 
Δεν υπάρχει κανείς σαν Αυτόν!... ΌΧΙ! Ο Κύριος είναι άγιος!... ΧΩΡΙΣΤΆ ΚΑΙ ΙΕΡΆ! 
Σήκωσα το κεφάλι μου και εκεί μπροστά μου ήταν το πρόσωπο του αγίου. Υποκλίθηκε με 
δάκρυα στα κλειστά μάτια μου και εκεί μπροστά μου ήταν το πρόσωπο του αγίου. Περπάτησα 
μακριά και σπατάλησα πολλά χρόνια στην αμαρτία, αλλά εκεί μπροστά μου ήταν το πρόσωπο 
του αγίου. Ναι, περπάτησα μακριά, αλλά τίποτα δεν μπόρεσε να με χωρίσει από την αγάπη 
Του, τίποτα δεν μπορούσε να κρύψει τη δόξα Του, τίποτα δεν μπορούσε να Τον εμποδίσει να 
αποκαλύψει τον Εαυτό Του στους εκλεκτούς Του. Γιατί η αγαπημένη Του επιλέγεται και είναι 
πολύτιμη, η αξία τους υψηλότερη από τα αστέρια του ουρανού. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Άγιος μίλησε την εποχή που επέλεξε από Αυτόν. Και η 
φωνή Του διαπέρασε τα αυτιά μου, τρύπησε την καρδιά μου και κούνησε την ψυχή μου από 
μέσα όταν Τον άκουσα να λέει, "Ούντο, διάβασε το Λόγο μου". Δάκρυα άρχισαν να ρέουν 
καθώς διάβαζα. Κάθε μία από τις λέξεις Του ξεχώριζε από το πλάι και έλαμπε μπροστά στα 
μάτια μου, παρόλο που η κατανόησή μου ήταν αδύναμη. Και παρόλο που τα αυτιά μου ήταν 
βαρετά στο άκουσμα, ο Λόγος Του φώναξε, "ΑΛΗΘΕΙΑ! ΑΛΉΘΕΙΑ!" 
Έτσι έσκυψα και έψαξα το δρόμο Του για να Τον αναγνωρίσω, και η φωνή επέστρεψε και είπε, 
"Είμαι αυτός... οι αμαρτίες σου συγχωρούνται." Κάθε αμαρτία μου πέρασε από τα μάτια μου. 
Ό,τι λάθος είχα κάνει εναντίον ενός άλλου, βρυχήθηκε στο στήθος μου και γέμισε το μυαλό 
μου. Και ακόμα η φωνή έλεγε με πολύ γλυκό ήχο: "Οι αμαρτίες σου συγχωρούνται σε σένα." 
Η καρδιά μου ράγισε μέσα μου, μια πλημμύρα δακρύων ξεχείλισε, όπως ποτέ δεν πίστευα ότι 
ήταν δυνατόν, εμποτίζοντας το έδαφος, ενώ τα λεπτά περνούσαν σαν ώρες. Ωστόσο, η αγάπη 
του με αγκάλιαζε όλο και περισσότερο, με γέμισε, με καθάρισε και με έσπασε... Τέτοια δύναμη, 
τόση ομορφιά και χάρη, μια πραγματική αγκαλιά αγάπης. Δεν μπορούσα να βυθιστεί αρκετά 
βαθιά, ήθελα να βυθιστεί στο έδαφος. Τότε άρχισα να ουρλιάζω μέσα μου, πιο δυνατά και 
δυνατά και ξανά και ξανά: «Σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ! Σ' ΑΓΑΠΏ! Είσαι άγιος! Ευχαριστώ! 
Ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ! 
Τελικά είπα, "Πάρε τη ζωή μου, Ιησού! Πάρτο! Θα σου το δώσω! ... Και το πήρε. 
Ως εκ τούτου, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, σας καλώ να καθαγιάσει τον εαυτό 
σας και στον Κύριο, σαν να ήσασταν πρωτότοκοι γιοι... Έτσι ώστε να μπορείς πραγματικά να 
είσαι ο πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς και αδελφές... Έτσι ώστε να μπορείς να 
είσαι κάποιος που γεννήθηκε και χωρίστηκε στο χρόνο, χωρισμένος από αυτή τη γενιά κακών 
ανδρών και γυναικών... Για να σας αποκαλούν γιους και κόρες του Ζωντανού Θεού, σκάφη 
έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο... επιδιωκόμενος. 
Θυσίασε τον εαυτό σου στο βωμό Του για να σου προσφέρει την κατάλληλη στιγμή. Μην 
διστάσετε και μην κοιτάξετε πίσω, προχωρήστε ευθεία μπροστά. Μην κοιτάτε το δεξί ή το 
αριστερό χέρι, αλλά προχωρήστε ευθεία. Μην γυρνάτε το κεφάλι σας, γιατί πολλοί πίσω σας 
θα καταναλωθούν, είτε από ανησυχίες ή δυσκολίες ή καταστροφές είτε από κρίση. Μην 
τολμήσεις να κοιτάξεις πίσω, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, άγιος και δίκαιος!... Δεν υπάρχει κανείς 
σαν Αυτόν... Ο μεγάλος Θεός και Λυτρωτής μας! 
Γιατί το χέρι Του θα είναι σκληρό και πολύ τρομερό με τα πλήθη των λαών... Τρομακτικό, 
ισχυρό και πολύ τρομερό! Ωστόσο, η νύφη του θα δραπετεύσει και όπως είναι γραμμένο: 
«Εκείνοι που περιμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους, θα ανέβουν με φτερά 
αετού, θα περπατήσουν και δεν θα κουραστούν, θα φύγουν και δεν θα ανατρέψουν». 
Και ο Κύριος θα πατήσει πάνω σε πολλά έθνη και θα ταπεινώσει πολλούς ανθρώπους μέσω 
των μαρτύρων Του. Γιατί θα ταπεινώσουν ψηλά βουνά και θα ισοπεδώσουν κάθε λόφο και θα 
ισιώσουν κάθε μονοπάτι και θα προετοιμάσουν το δρόμο Του μπροστά Του. Και αν ένας 
εχθρός μπλοκάρει το δρόμο του, τότε η φωτιά θα πέσει από τον ουρανό και θα τους 
καταναλώσει! Ναι, η φωνή του Παντοδύναμου θα καταβροχθίσει αυτούς που έρχονται από 
κάτω και θα σπάσουν αυτούς που επιτίθενται από πίσω!... Θα γίνουν κομμάτια! 
Γιατί ο Κύριος είναι δυνατός! Ο Θεός μας είναι άγιος! Και έχει έναν άγιο του οποίου το όνομα 
είναι ένα μαζί Του. Γιατί όπως ο Πατέρας κατοικεί στο Υιό, το ίδιο και ο Υιός που κατοικεί στον 
Πατέρα... Είναι ένας. Ως εκ τούτου, εκείνοι που χτίστηκαν στη Yeshua δεν θα υποστούν καμία  
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βλάβη. Ακριβώς όπως ο Κύριός μας στα ανατολικά της Εδης τοποθέτησε το Χερουβείμ με ένα 
σπαθί φλόγας που έστριψε προς κάθε κατεύθυνση για να προστατεύσει το δρόμο προς το 
Δέντρο της Ζωής, έτσι και εκείνοι στους οποίους κατοικεί θα προστατεύονται πλήρως. Γιατί 
είναι ο Κύριος και ο Θεός. 
Ο Ιησούς είναι ο Κύριος! Ο Γεχουά είναι ο Γιαχβέ! Μαρανάθα, ο Κύριός μας ήρθε!... Καλεί τη 
νύφη Του και μαζεύει τους εκλεκτούς Του, και σύντομα θα έχουν φύγει από αυτό το μέρος!... 
Βλέπω! Έρχεται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη και δόξα, και θα επιτευχθεί!... Χαλελούγια! Το 
Βασίλειο, η Δύναμη και η Δόξα ήρθαν! 


