
Ο Κύριος λέει... ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ... Σε αυτό θα βρείτε ηρεμία και γαλήνη 
20 Σεπτεμβρίου 2022 - Από τον Jeshua HaMashiach, Αυτός που ονομάζεται Ιησούς Χριστός, 
ο Κύριος και Σωτήρας μας - Ο Λόγος του Κυρίου - μίλησε στον Ούντο, για το μικρό ποίμνιο του 
Κυρίου και για όλους όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
Γιοι και κόρες μου, από την αρχή ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΊΜΑΙ και θα είμαι. Ακόμα και μέχρι το 
τέλος, είμαι αυτός ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Από την αιωνιότητα στην αιωνιότητα, ΕΊΜΑΙ, λέει ο Κύριος... 
Σε αυτό θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη. 
Επομένως, δεν δεσμεύεστε πλέον με αυτό που βλέπετε, ούτε ενδιαφέρεστε για τα πράγματα 
αυτού του κόσμου και τους κακούς τρόπους του. Ελευθερωθείτε μέσω της γνώσης που σας 
έδωσα, μέσω της κατανόησης ότι ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΊΜΑΙ, ελευθερία στη γνώση ΕΊΜΑΙ 
ΑΥΤΟΣ... 
Πολυαγαπημένοι, έχω κατακτήσει τον κόσμο, έχω νικήσει τις αμαρτίες σας! Ο θάνατος 
καθαρίστηκε από Μένα! Ιδού, ΕΊΜΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑ, ο θάνατος έχει αντιστραφεί. Μόνο η ζωή 
είναι και θα είναι! 
Βλέπετε, και εγώ σας νίκησα, μακάρι να παραδώσετε τη ζωή σας. Γιατί έδωσα τη ζωή Μου για 
τη δική σας, ώστε να μπορέσετε να λάβετε από τη Ζωή Μου. Γι' αυτό σας ρωτάω... Πόσο καιρό 
θέλετε να το κρατήσετε πίσω; Πόσο καιρό θέλετε να περιμένετε πριν αφεθείτε; Πότε θα 
πετάξετε; Πότε θα το πιστέψετε; ΠΙΣΤΕΨΤΕ, και θα το ζήσετε κι εσείς! 
Κράτα με λοιπόν, γιατί είμαι Αυτός που σε κρατάει... Δεν σας έχω ήδη πει: “Η ειρήνη είναι στη 
γνώση ότι ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΊΜΑΙ και είστε ζωντανοί εξαιτίας Μου;“ 
Πολυαγαπημένοι, δημιουργήθηκες για Μένα – δημιουργήθηκες για αγάπη. Σε δημιούργησα 
κατ' εικόνα Μου και σου έδωσα την Πνοή Μου, ακόμα και τη Ζωή Μου. Επομένως, αυτή είναι 
η ζωή... ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ!... 
Πολυαγαπημένοι, νοιάζεστε, αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Κλαις, αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Σκοντάφτεις, 
αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Οι καρδιές σας δακρύζουν και ραγίζουν εξαιτίας όλων αυτών των 
ανησυχιών, αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Αγωνίζεσαι και βρίσκεσαι σε αναταραχή, νιώθεις χαμένος, 
αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Προσεγγίζεις τον άνεμο και δεν έχεις καμία κατανόηση, αλλά ΕΊΜΑΙ 
ΑΥΤΟΣ. Διώκεσαι από αυτούς που αγαπάς, αλλά ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Ο κόσμος σε μισεί, αλλά 
ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Όλα όσα έχετε πεθαίνουν, αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ. Τα μάτια σου τυφλώνονται και 
τα αυτιά σου κουφά, ο θάνατος έρχεται να σε φέρει στο σκοτάδι, αλλά ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ! 
Δεν καταλαβαίνετε; ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ! Αυτός που βλέπει, Αυτός που ξέρει!... Ό,τι υποφέρετε 
εσείς, υποφέρω κι εγώ. Κάθε δάκρυ που χύνεις, κλαίω. Ό,τι θέλεις να είσαι αλλά δεν μπορείς 
να είσαι, θα είμαι για σένα... Εσύ είσαι αδύναμος, αλλά εγώ είμαι δυνατός! Καταρρέετε, αλλά 
αποκαθιστώ! 
Πεθαίνεις και η ζωή Μου φουντώνει! Εσύ αμαρτάνεις κι εγώ νικάμε! Μισείς και συγχωρώ! Εσύ 
πονάς και θεραπεύομαι! Απομακρύνεσαι από Μένα, αλλά εγώ παραμένω πιστός... 
Ανεξάρτητα από την ώρα ή την εποχή, σε κάθε στιγμή της ζωής σας, ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ!... 
Αγαπημένη μου, ΕΊΜΑΙ ΑΥΤΟΣ!... λέει ο Κύριος. 
 
 
(Αποκάλυψη 5:6, Προς Κολοσσαείς 2:9) 
 


