
Ο Κύριος εξηγεί... ΠΑΓΑΝΙΣΜΌΣ... Ο λαός μου βαδίζει στην καταστροφή από 
έλλειψη γνώσης 
Μίλησε ο Yeshua HaMashiach, Ιησούς Χριστός, ο Κύριος και Σωτήρας μας - Ο Λόγος του 
Κυρίου - για όλους εκείνους που έχουν αυτιά και ακούνε 
 
Αυτό λέει ο Κύριος... Σίγουρα σας λέω: Όλες οι τελετουργίες που έχουν τις ρίζες τους στον 
παγανισμό είναι ένα βδέλυγμα στα μάτια του Θεού! Και όλοι όσοι βάζουν το Όνομά Μου σ' 
αυτό, ή το κάνουν με άδεια στο Όνομά Μου, σίγουρα βλασφήμησαν το όνομα του Κυρίου... 
Βεβήλωση! 
Ξέρω ότι πολλοί λένε ότι γιορτάζουν αυτή την ημέρα της γιορτής με στοργική ανάμνηση της 
επίγειας γέννησής Μου, αλλά δεν ήρθα στον κόσμο αυτή την ημέρα στο δρόμο του νερού και 
του αίματος. Γιατί αυτή η μέρα και αυτή η ώρα σας παραμένει άγνωστη, ούτε καταλαβαίνετε. 
Στην πραγματικότητα, εσείς που αυτοαποκαλείστε Χριστιανοί έχετε απορρίψει τη γνώση και 
αρνηθήκατε να τιμήσετε τους καθορισμένους χρόνους που ο Πατέρας σας έχει προστάξει να 
τηρείτε άγια και να θυμάστε. Γιατί δεν είναι γραμμένο: “Ο λαός μου βαδίζει στην καταστροφή 
από έλλειψη γνώσης.“; (Ωσηέ 4:6) 
Ως πότε θέλεις να χαλάσεις την εικόνα Μου μπροστά στο λαό;! Ως πότε θα βλασφημείται το 
όνομά Μου εξαιτίας σας, εσείς οι εκκλησίες των ανθρώπων;! Ως πότε θα διαπράττετε μοιχεία 
με την πόρνη (Αποκάλυψη 17:1–2) και θα απολαμβάνετε τις θεοποιήσεις των Εθνικών;! Πόσο 
καιρό θέλετε να μείνετε παντρεμένοι με αυτόν τον κόσμο και με όλη την πορνεία του ενάντια 
στον Θεό;! 
Για άλλη μια φορά σας λέω: ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, όλες οι θρησκευτικές τελετουργίες και 
γιορτές που δεν διέταξε ο Πατέρας είναι βδέλυγμα! 
Ο δούλος μου Παύλος προφήτευσε καλά για σένα όταν είπε: “διοτι θελουσιν εισθαι οι ανθρωποι 
φιλαυτοι, φιλαργυροι, αλαζονες, υπερηφανοι, βλασφημοι, απειθεις εις τους γονεις, αχαριστοι, 
ανοσιοι, ασπλαγχνοι, αδιαλλακτοι, συκοφανται, ακρατεις, ανημεροι, αφιλαγαθοι, προδοται, 
προπετεις, τετυφωμενοι, φιληδονοι μαλλον παρα φιλοθεοι, εχοντες μεν μορφην ευσεβειας, 
ηρνημενοι δε την δυναμιν αυτης.“ (Προς Τιμόθεον Β  ́3:2–5) 
Αλίμονο λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν αυτή την αποτρόπαια γιορτή του λαού! Αλίμονο, 
σας λέω! Και τρεις φορές αλίμονο σε όλους όσους το κάνουν στο Όνομά Μου!... Υποκριτής! 
Ειδωλολάτρη! Είστε ένας διεφθαρμένος λαός που πάντα καταχράται το όνομα του Κυρίου! 
Αλλά σας ρωτώ: Πώς μπορούμε να γίνουμε ένα όταν η καρδιά σας ανήκει σε μια άλλη; Και 
πώς μπορεί να Με τιμά το να απολαμβάνω αυτά τα πράγματα που μισώ; (Α  ́Ιωάννου 2:15–
16) Σας λέω την αλήθεια: Όλοι όσοι αγαπούν αυτόν τον κόσμο περισσότερο από Μένα δεν 
είναι άξιοι για Μένα! (Ματθαίος 10:37) Και ΟΛΟΙ που απολαμβάνουν τους τρόπους των 
Εθνικών έχουν πάρει το μέρος του Σατανά! Ή δεν έχετε διαβάσει ποτέ αυτήν τη γραφή: 
“Μοιχοι και μοιχαλιδες, δεν εξευρετε οτι η φιλια του κοσμου ειναι εχθρα του Θεου; οστις λοιπον 
θεληση να ηναι φιλος του κοσμου, εχθρος του Θεου καθισταται.“; (Ιακώβου 4:4)  
Αλήθεια, τι σχέση έχουν όλα αυτά με Μένα; Γιατί διακοσμείτε το δέντρο; Δεν είναι όμορφος 
όπως είναι; Και γιατί διακοσμείτε το σπίτι σας; Γιατί ένα νοικοκυριό που προσπαθεί να Με 
τιμήσει δεν χρειάζεται κοσμικά παράσημα. Γιατί ταπεινά και ξεχωριστά θα λάμψεις. (1 Πέτρου 
3:3–4) 
Και γιατί δίνεις εγκόσμια δώρα στο Όνομά Μου; Δεν είμαι εγώ το δώρο - Αυτός που ανέβηκε 
στα ύψη, Αυτός που αιχμαλώτισε την αιχμαλωσία και έδωσε δώρα στους ανθρώπους;... 
Λάβετε λοιπόν από Μένα, από όλα όσα προσφέρω και γίνετε ξεχωριστοί! Γιατί ακολουθώντας 
τους Δρόμους Μου, δίνετε δώρα σε Μένα και ο ένας στον άλλο, ακόμα και σε όλους γύρω σας, 
γιατί τα δώρα που φέρνω είναι παντοτινά. 
Το να δίνεις και να αγαπάς κάτι πρέπει να γίνεται ανά πάσα στιγμή και όλες τις μέρες, 
ναι, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό σε κάθε στιγμή της ζωής σου που ζεις σε Μένα... 
Μοιραστείτε λοιπόν τα δώρα σας και μην συγκρατηθείτε. (Ματθαίος 25:14-30) Ανεβάστε τους 
φτωχούς ψηλά στο πνεύμα και ταΐστε τους πεινασμένους, βοηθήστε τους άπορους και 
υποστηρίξτε τους αρρώστους. (Ματθαίος 25:31-46) Κάνε το αυτό στο Όνομά Μου... 
(Κολοσσαείς 3:17) 
Αλλά μην το κάνετε ποτέ ξανά όπως κάνουν οι Εθνικοί ή όπως θέλουν να κάνετε οι 
ψευδοδιδάσκαλοι! 
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Τιμήστε Με όπως πραγματικά είμαι! Υπακούστε στις γραφές και απομακρυνθείτε από 
τις εντολές των ανθρώπων. 
 
Να το ξέρετε αυτό... Η ημέρα της σωτηρίας των ανθρώπων είναι τετραπλή... Σίγουρα τέθηκε 
ενώπιον των θεμελίων του κόσμου, γέμισε με τη γέννησή Μου, τελείωσε με το θάνατό Μου στο 
σταυρό και έμεινε για πάντα προσηλωμένος στην Ανάστασή Μου... Είμαι ο Κύριος! 
 
Αφήστε τον κόσμο... Οι δρόμοι τους οδηγούν μόνο σε βλασφημία και αμαρτία 
Μην συμμετέχετε στα αμαρτωλά πράγματα που είναι βδέλυγμα για τον Κύριο όλοι μαζί, ούτε 
οι ΕΝΤΟΛΈΣ ΜΟΥ αντικαθιστούν αυτές τις αποδυναμωμένες εντολές των ανθρώπων... 
Σταματήστε να πίνετε από αυτές τις μολυσμένες πηγές! Γιατί μισώ όλες τις βρώμικες 
παραδόσεις τους! Απεχθάνομαι το βλέμμα τους! Είναι κακομαθημένοι! 
Όσοι Με αγαπούν πρέπει να υπακούουν στις εντολές Μου και να προσέχουν το Πνεύμα 
Μου, γιατί και οι δύο συμφωνούν. 
Είναι γραμμένο: “Ο Θεός είναι αγάπη...“ (1 Ιωάννη 4:8) Και αν είμαι αγάπη, τότε υπάκουσέ Με 
όπως σε αγάπησα. (Ιωάννης 13:34) 
Θυμήσου τις εντολές Μου και υπάκουσε στις εντολές Μου... (1 Ιωάννη 5:3) 
Αποκάλυψε σε κάθε ξένο ότι είμαι πραγματικά η Πρώτη σου Αγάπη και ότι μόνο εγώ 
αξίζω τη λατρεία σου. 
Επομένως, η αγάπη και η προσοχή σας δεν δίνουν πλέον στα πράγματα αυτού του κόσμου, 
γιατί πεθαίνουν. Και δεν θα αγαπάς κανέναν περισσότερο από Μένα. Γι' αυτό, τιμήστε Εκείνον, 
ο οποίος έχει εγκαταλείψει τα πάντα για εσάς, ακόμη και μέχρι θανάτου, θυσιάζοντας οτιδήποτε 
στη ζωή σας που δεν είναι από Εκείνον. 
Πολυαγαπημένοι, μην δίνετε ούτε ένα δώρο. Μάλλον μοιραστείτε ό,τι σας έχει δοθεί στο Όνομά 
Μου. Γιατί εγώ είμαι η μόνη αλήθεια, η μόνη οδός, το μόνο δώρο και η μόνη σωτηρία... 
(Ιωάννης 14:6) Ελεύθερα δοσμένος από τη χάρη, αποδεκτός από την πίστη, καθώς πιστεύετε 
ότι ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ. Γιατί ΕΙΜΑΙ το μόνο αληθινό δώρο που στάλθηκε για όλη την 
ανθρωπότητα. Είναι Εκείνος μέσω του οποίου όλοι μπορούν να έχουν αιώνια ζωή. (Ιωάννης 
3:16) 
 
Αυτό λέει ο Κύριος ο Θεός σου... 
Όσοι γνωρίζουν έναν προφήτη του Θεού πρέπει επίσης να τηρούν τα λόγια που λέει, και όσοι 
έχουν λάβει τα λόγια Μου από το χέρι του Προφήτη Μου δεσμεύονται από αυτά. Γιατί όσοι Με 
αγαπούν πάντα προσπαθούν να βαδίζουν στους Δρόμους Μου και όσοι Με γνωρίζουν 
αναγνωρίζουν τον Λόγο που δίνεται σε όσους στέλνω και υπακούω. 
Γιατί όπως είναι γραμμένο, έτσι θα είναι... Όποιος Μου εξομολογείται ενώπιον των ανθρώπων, 
θα ομολογήσω επίσης τον εαυτό μου ενώπιον του Πατέρα Μου στους Ουρανούς. Όποιος όμως 
Με αρνείται ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθεί και Εγώ ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα 
Μου. (Κατά Ματθαίον 10:32–33) 
 
Πράξεις 17:30–31 
 
 
Θα θέλατε να απολαύσετε πάρτι με την οικογένειά σας; Στη συνέχεια, κάντε αυτό. Σας έδωσα   
ε π τ ά . (Λευιτικό 23) Και σε αυτά τα επτά βρίσκεται η σοφία και η γνώση, η ίδια η πρόθεση του 
Θεού, αποκάλυψη που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται. 
 
 
 
 
 
  
 

 


