Ζητείστε το Άγιό Μου Πνεύμα και γίνετε Απόστολοί Μου
(Θείο κήρυγμα στη γιορτή των Αγίων Αποστόλων)
Πρόλογος
Γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία! Γιορτάζει σήμερα ο χριστιανικός
κόσμος! Γιορτάζουν δώδεκα παλληκάρια, που Τον λάτρεψαν, που
Τον αγάπησαν, που Τον δίδαξαν, που Τον κήρυξαν, που έζησαν και
μίλησαν όπως ήθελε ο Θεός! Αλλά πιο πολύ σήμερα χαίρεται ο Θεός.
Η χαρά του Διδασκάλου τους είναι μεγάλη. Σήμερα ο Δάσκαλος
χαίρεται, γιατί οι άνθρωποι εγκωμιάζουν τα παιδιά Του. Σήμερα ο
Ιησούς χαίρεται, γιατί όλοι σας τιμάτε τους Αποστόλους, τιμάτε τους
Μαθητές Του.

Σήμερα ο Χριστός ζητά χιλιάδες ανθρώπους, να γίνουν οι δικοί Του Απόστολοι
στα έσχατα αυτά χρόνια που έρχονται
Χαίρεται όμως για κάτι άλλο πολύ περισσότερο. Όχι γιατί μονάχα
διάλεξε τότε τους δώδεκα Αποστόλους Του, αλλά γιατί θέλει τώρα να
διαλέξει εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές, να γίνουν οι δικοί Του
Απόστολοι στα έσχατα αυτά χρόνια. Τότε τους Αποστόλους, τους
έστειλε να κηρύξουν μέσα σ’ ένα κόσμο δύσκολο, άθεο,
ειδωλολατρικό. Τους έστειλε να κηρύξουν την αγάπη και την ευγένεια,
την ευσπλαχνία του Θεού, να κηρύξουν αυτό που είναι ο Θεός.
Και σήμερα πόσο λυπάται ο Θεός, που ενώ όλος ο κόσμος έχει ακούσει τον λόγο Του, πάλι
έχει ανάγκη να ξαναστείλει Απόστολους, Ευαγγελιστές, για να μιλήσει ξανά στα παιδιά Του.
Στα παιδιά Του αυτά, που δεν μπόρεσαν να καταλάβουν, να κατανοήσουν, να γνωρίσουν
την ευσπλαχνική Του καρδιά, με αποτέλεσμα αντί να έλθουν μέσα στην καρδιά Του, αντί να
έλθουν μέσα στην αγκαλιά Του, μόνοι τους να φεύγουν
μακριά και να μπαίνουν σε μια ξένη αγκαλιά, που θα τους
φέρει μόνο πόνο και δυστυχία, στου Εωσφόρου την αγκαλιά…
Γι’ αυτό, από τη μια χαίρεται ο Ιησούς, που σήμερα δοξάζουν
τον Θεό Πατέρα Του μέσα από τους Αγίους Του Μαθητές,
τους Αποστόλους, από την άλλη θέλει πάλι να ξαναζητήσει,
να ξαναφωνάξει Μαθητές και να τους κάνει Αποστόλους Του.
Ζητείστε το Άγιο Πνεύμα κι Εκείνος από απλούς μαθητές Του, θα σας κάνει Αποστόλους Του

Οι δώδεκα Απόστολοι, έγιναν Απόστολοι, όχι γιατί ήταν απλά
μαθητές Του, όχι απλά γιατί Τον γνώριζαν, όχι απλά γιατί Τον
αγάπησαν, όχι απλά γιατί άκουσαν την διδασκαλία Του, αλλά
έγιναν Απόστολοι, όταν Εκείνος τους έστειλε από τον ουρανό το
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Πανάγιο Του Πνεύμα. Μέχρι τότε ήταν απλοί μαθητές Του. Την ώρα που έστειλε το Άγιο
Του Πνεύμα, έγιναν οι Απόστολοί Του. Και αυτό θέλει σήμερα να τονίσει σε όλους σας.
Δεν αρκεί να Τον ξέρετε, να Τον γνωρίζετε, πολλές φορές ακόμα και να Τον λατρεύετε, γιατί
υπάρχουν άνθρωποι που δεν Τον λατρεύουνε, απλά Τον ξέρουν, απλά Τον γνωρίζουν.
Εκείνος θέλει να Του ζητήσετε, όσοι θέλετε να ενταχθείτε στο χορό, όχι των απλών
μαθητών Του, αλλά των Αποστόλων Του, να σας στείλει το πανάγιό Του
Πνεύμα. Εκείνος φωνάζει όλοι να γίνουν Απόστολοι αυτή την περίοδο,
μια εποχή πριν τον Αντίχριστο.
Θέλει να Του ζητήσετε το Άγιο Του Πνεύμα, για να σας μετατρέψει από
αδύνατους σε δυνατούς, από αγενείς σε ευγενείς, από χαμηλούς σε
υψηλούς, από τα ταπεινά φρονούντες στα υψηλά φρονούντες, από
ασήμαντους σε σημαντικούς, γιατί ο σατανάς αυτό προσπαθεί να κάνει.
Θέλει να μας κάνει ασήμαντους, να μην είμαστε τίποτα. Γι’ αυτό και μας
παιδεύει και μας ξευτιλίζει. Εκείνος όμως θέλει να μας κάνει σημαντικά
κρινολούλουδα της καρδιάς Του.
Φωνάζει ο Θεός μέσα από τους Αποστόλους Του,
ότι ζείτε τα έσχατα χρόνια και πρέπει να προετοιμαστείτε
Φωνάζει μέσα από τους Μαθητές Του, μέσα από τους
Αποστόλους Του κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, πως τα
έσχατα είναι κοντά. Σε κάποιους ανθρώπους είπε ο
Πρόδρομος, ότι ούτε μισός αιώνας δεν θα περάσει και θα
βρεθείτε αντιμέτωποι με τον Ψευδοπροφήτη. Σε κάποια
άλλη ευγενική ψυχή της είπε ο Θεός:
«Το παιδί σου θα το μεγαλώσεις έτσι, για να αντιμετωπίσει
τον Αντίχριστο και θα το μεγαλώσεις σαν παραμάνα,
λέγοντάς του ότι Εγώ ο Θεός είμαι η πραγματική του Μάνα
και Πατέρας και συ μια μέρα θα ευλογηθείς σαν μάνα του
δικού Μου μάρτυρα.
Σε άλλη ευγενική ψυχή της είπε:
«Να ετοιμάσεις τα παιδιά σου, γιατί αυτά θα Με κηρύξουν και θα φέρουν με τα λόγια
τους και με το κήρυγμά τους εκατοντάδες ψυχές μέσα στην καρδιά Μου».
Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις λέει και ξαναλέει, ότι ζείτε τα έσχατα χρόνια, χρόνια σκληρά
και δύσκολα. Τέτοια χρόνια, που δεν τα έχετε φανταστεί στο μυαλό σας. Τέτοια χρόνια,
που παντού θα επικρατεί ο πόνος, η θλίψη, ο πανικός, το άγχος, η στεναχώρια, η αναρχία
και η τροφή θα είναι ελάχιστη.
Στους προγόνους σας, επειδή ήταν ευγενείς άνθρωποι και Με σεβόντουσαν, τους έδινα
λίγα αγαθά, λίγα από τις δωρεές Μου. Μα παρόλο που ήταν λίγα, ήταν πολύ ευλογημένα
και εκείνοι Με δόξαζαν και Με τιμούσαν και Με σεβόντουσαν.
Και τώρα ζήτησε ο σατανάς να δοθούν σ’ εσάς πλούσια τα δώρα Μου, για να δούμε αν θα
μείνετε κοντά Μου. Και Εγώ επέτρεψα να δοθούν πλούσια τα δώρα Μου σε όλους σας.
Κι εσείς, αντί να Με ευχαριστήσετε από ευγνωμοσύνη, πέσατε με τα μούτρα στην
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πλεονεξία και αποκτήσατε τόσα πολλά χωρίς να σταματάτε να ζητάτε. Και το χειρότερο,
ζητούσατε κι άλλα πολύ περισσότερα, χωρίς να Με σκέφτεστε, χωρίς πλέον να Με
θυμάστε. Κι Εγώ επέτρεψα να σας δοθούν πολλά από τον Εωσφόρο. Και τώρα που σας τα
έδωσε τόσο πλούσια, τώρα θα σας τα ξαναπάρει
βίαια όλα πίσω.
Θα μπορούσα να σας ευλογήσω σε αυτά που
παίρνατε, αν είχατε λίγη ευγένεια και
ευγνωμοσύνη και ταπεινά Μου λέγατε ένα
ευχαριστώ Μα εξαφανιστήκαν οι τρείς πράξεις
της ευγενείας, χάθηκαν πλέον μέσα από την
καρδιά σας! Σταματήσατε να Μου λέτε συγνώμη
για τα λάθη σας. Σταματήσατε να Μου λέτε ευχαριστώ από ευγνωμοσύνη για τις δωρεές
Μου. Και σταματήσατε να Μου λέτε Σ’ αγαπώ και να αναγνωρίζετε πλέον, ότι Εγώ είμαι η
Μάνα σας και ο Πατέρας σας, η πραγματική σας Μάνα, ο πραγματικός σας Πατέρας, αφού
Εγώ είμαι ο Πλάστης και Δημιουργός σας κι έτσι βουλιάξατε στον βόθρο της πλεονεξίας.
Και τώρα θα σας τα ξαναπάρει όλα πίσω και θα ζήσετε ξανά τη φτώχεια. Μόνο που αυτή,
θα είναι μια φτώχεια πολύ πιο σκληρή, από ότι ήταν παλιά. Τώρα θα επιτρέψω να γίνει
αυτό, που εσείς δεν θα θέλατε.
Ξεκίνησε και έρχεται μεγάλος πόνος και θλίψη!
Πότε όμως εσείς θα μετανιώσετε για τα λάθη σας; Πότε θα αλλάξετε ζωή;
Κάθε μέρα πονάω από αυτά, λέει ο Θεός, που κάνετε στον μονογενή Μου Υιό.
Πονάω συνέχεια βλέποντάς σας να πληγώνετε κάθε μέρα και κάθε λεπτό τον Γιό Μου με
τα λάθη σας. Και το χειρότερο απ’ όλα, δεν έχετε καν την στοιχειώδη ευγένεια να πείτε
ένα συγνώμη.
Τώρα όμως, θα πονέσω και άλλη μια φορά, γι’ αυτά που θα επιτρέψω να πάθετε, μήπως
και μετανοήσετε. Θα συγκρατήσω την οργή Του, βλέποντας μόνο την μετάνοιά σας!
-Μέχρι πότε, λέει ο Ιησούς, θα ικετεύω τον Πατέρα Μου να είναι
σπλαχνικός και να μην αφήνει την δίκαιη Του οργή, την παιδαγωγική
Του ορμή, πάνω σας;
-Μέχρι πότε;
Κάθε μέρα Τον ικετεύω και Του προσφέρω το Τίμιο Μου Αίμα, την
υπέρτατή Μου θυσία, για να σπλαχνιστεί όλους εσάς, τα
κρινολούλουδά Του.
-Μέχρι πότε όμως, θα περιμένει την μετάνοιά σας;
Όλοι Μου οι Άγιοι βρίσκονται στη γη! Όλοι οι Άγγελοί Μου είναι
στη γη, δίπλα σας! Σας συμπαραστέκονται, σας βοηθηθούν και
σας ικετεύουν να αλλάξετε ζωή.
-Πόσοι όμως από σας αλλάζετε; Πόσοι από εσάς μετανιώνετε;
-Πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το φοβερό πρόσωπο του πόνου
και της θλίψης, γα να αλλάξετε;
-Πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε;
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Μα αν μέχρι εκεί φτάνει το ανόητο μυαλό σας, να θέλετε πρώτα να πειραχτείτε και μετά να
αλλάξετε, τότε μόνοι σας αφήνετε την παιδαγωγική ορμή του Πατέρα Μου, να γίνει για σας
πόνος και θλίψη. Ξεκίνησε και έρχεται μεγάλος πόνος και μεγάλη θλίψη, μεγάλη
ακαταστασία, μεγάλο άγχος, μεγάλη ταραχή!!!
Όλα τα έθνη θα δοκιμάσουνε τον πανικό, την καταστροφή και την ερήμωση και μην
νομίζετε βλέποντας πως όλα ακόμα είναι ήρεμα, ότι είναι ήρεμα. Τίποτα πλέον δεν είναι
ήρεμο. Τίποτα πλέον δεν είναι στη θέση του. Όλα θα ανατραπούν. Θα αποσύρω τη Χάρη
Μου και θα γνωρίσετε το πραγματικό πρόσωπο εκείνης της αγκαλιάς που επιλέξατε, αντί
της δικής Μου. Εγώ σας χαρίζω τη δική Μου, που είναι γεμάτη αγάπη και ευσπλαχνία και
εσείς επιλέγετε τη δική Του, που είναι γεμάτη πόνο, θλίψη και ταραχή. Αυτό ακριβώς θα
γίνει τώρα πλέον. Γι’ αυτό φωνάζω στα παιδιά Μου:
«Αλλάξτε ζωή! Μετανιώστε για τα λάθη και τις αμαρτίες σας».
«Πάρτε τους Αποστόλους Μου βοηθούς σας, εγκαταλείψτε την αμαρτωλή σας ζωή
και ελάτε να μπείτε στη μητρική καρδιά Μου»
Πάρτε τους Αποστόλους Μου, συντρόφους και βοηθούς σας, φτιάξτε την ουράνια σας
οικογένεια και ελάτε να χωθείτε στην αγκαλιά Μου και ακόμα πιο βαθιά στην μητρική
καρδιά Μου. Αυτό που έρχεται αυτή την περίοδο, αυτό που ξεκίνησε, δεν θα μπορέσει
κανείς να το αντέξει, μα κανένας απολύτως, που δεν θα θελήσει να εγκαταλείψει την
πρώτη του αμαρτωλή ζωή.
Αυτούς που θα χωθούν μέσα στην καρδιά Μου, Εγώ θα
ανοίξω διάπλατα τα φτερά της άπειρής Μου αγάπης και
ευσπλαχνίας και θα τους αγκαλιάσω τόσο δυνατά, που
δεν θα νιώσουν καν τον πόνο και την θλίψη που θα
τριγυρνάει έξω από το σπίτι τους.
Αλλά όμως, όλοι εκείνοι, που επέλεξαν μόνοι τους να μείνουν έξω από την καρδιά Μου, με
πολύ λύπη και με πολύ δάκρυ θα βλέπουν τον πόνο και θα υποφέρουνε. Και αυτά θα είναι
τα παιδιά Μου, που έκαναν λάθος επιλογή και τα φωνάζω ακόμα και σήμερα να
μετανιώσουν.
Στέλνω τον Ιωάννη Μου ξανά να βροντοφωνάξει σε όλους σας: «Μετανοείτε!»
Μα όπως τότε ήταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», τώρα είναι πλέον ακόμα πιο μεγάλη η
ραθυμία, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, εσείς όμως τώρα ξέρετε και γνωρίζετε για
την άπειρη αγάπη του Θεού Πατέρα, που έφτασε μέχρι την υπέρτατη θυσία του Γιού Του,
για τις δικές μας αμαρτίες, για να σωθούμε εμείς, τα παιδιά Του, τα κρινολούλουδά Του.
Τότε Τον ακολουθούσαν τον Χριστό. Τώρα εσείς Τον αγνοείτε…
Θα στείλω προδρόμους Μου με το πνεύμα του Προφήτη Ηλία, που θα είναι τα λόγια τους
όλο φωτιά, για να καίνε τα πάθη σας, τα λάθη σας, για να σας μεταστρέψουν από την
αμαρτία στην αρετή και να σας βάλουν μέσα στην καρδιά Μου. Μακάρι να τους ακούσετε
και να αλλάξετε ζωή!
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Θέλω να μοιάσετε με τους Αποστόλους Μου! Οι Απόστολοί Mου
δεν ήτανε μεγάλοι, ούτε δίκαιοι, ούτε Άγιοι. Άνθρωποι ταπεινοί
και αμαρτωλοί ήταν.
-Αγνοείται τι ήταν πρώτα o Ματθαίος, που Εγώ επέλεξα να κάνω
ακόμα και Ευαγγελιστή Μου;
-Δεν ήταν τελώνης;
-Δεν ήθελαν να πιάσουν όλοι πέτρες και να τον λιθοβολήσουν;
Κι όμως, Εγώ τον έκανα πρώτο Ευαγγελιστή, να σας μεταδίδει τα
δικά Μου λόγια.

«Δεν Με πληγώνουν τα λάθη σας! Με πληγώνει η αμετανοησία σας!»
Εγώ δεν σκιάζομαι από τα λάθη και τις αμαρτίες σας, γιατί
κάθε φορά που θα γονατίζετε και θα μετανιώνετε και θα λέτε
«συγνώμη, Πατέρα Μου», το δάκρυ σας και η μετάνοιά σας
θα είναι η πιο μεγάλη ευωδία στον ουρανό για Μένα.
Αυτό είναι το βάλσαμο στην πληγωμένη Μου καρδιά. Δεν Με
πληγώνουν τα λάθη σας! Με πληγώνει η αμετανοησία σας!
Δεν Με πληγώνουν τα παραπτώματά σας! Με πληγώνετε
όμως, όταν δεν γονατίζετε να πείτε «συγνώμη, Πατέρα Μου»!
Και δυστυχώς μένετε πολλές φορές τόσο πονηρά κρυμμένοι, πίσω από λέξεις ψεύτικες, που
ούτε κι εσείς δεν το καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα πιο πολύ προδίδετε Εμένα και
ασπάζεστε τον Εωσφόρο. Και πιο πολύ Με στεναχωρούν οι άνθρωποι, που βρίσκονται μέσα
στον χώρο της Εκκλησίας, που είναι οι εκλεγμένοι υπηρέτες Μου, που θα περίμενε κανείς
να ζητούσαν μετάνοια, να Μου αφήσουν την καρδιά τους, ακόμα όμως οι πιο πολλοί δεν το
κάνουν. Αλλά ούτε και αυτοί που έρχονται στο ναό Μου, όλα εσείς τα παιδιά Μου, για να
προσευχηθείτε, δεν έχετε καθόλου στην καρδιά σας την μετάνοια
και κάνετε αυτό που έκανε ο Φαρισαίος.
Ξέρετε που αμάρτησε ο Φαρισαίος;
-Ξέρετε σε τι αμάρτησε ο Φαρισαίος;
-Μέσα στον ναό Μου δεν ήτανε, που ήλθε δήθεν για να Με
ευχαριστήσει;
-Μέσα στον ναό Μου δεν ήλθε, για να Μου πει:
«Δες εγώ, Θεέ μου, τι κάνω για Σένα; Ελεημοσύνες, νηστείες και
άλλα πολλά, αλλά δεν είμαι σαν τον άλλον!!!

Και εσείς το ίδιο κάνετε. Αφήσατε το στόμα σας
αφύλαχτο, να κρίνει και να κατακρίνει τους
συνανθρώπους σας, συγκρίνοντας τους πάντα με τις
δήθεν δικές σας αρετές.
Μέσα στο ναό Μου κολάστηκε ο Φαρισαίος! Μέσα
στον ναό Μου έχασε την ψυχή του! Μέσα στο ναό Μου
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από εγωιστική αφροσύνη, έχασε το πιο πολύτιμο μαργαριτάρι, την ψυχή του.
Και σεις έρχεστε πολλές φορές μέσα στο ναό Μου και αντί να έλθετε με μετάνοια, με
ταπείνωση, με διάθεση αλλαγής, να αλλάξετε ζωή, να Μου δώσετε χαρά, Με πληγώνετε
ακόμα πιο πολύ….
Μα ακόμα πιο πολύ Με πληγώνετε, όταν Εγώ σας χαρίζω τα πιο πολύτιμά Μου δώρα, που
είναι το Σώμα και το Αίμα του Γιού Μου, λέει ο Θεός, και σεις τα προσβάλετε και αυτά,
γιατί τα παίρνει μια καρδιά γεμάτη κακία, γεμάτη μίσος, γεμάτη φθόνο, γεμάτη ασπλαχνία..
«Ζητάω μονάχα την αρετή της ευγένειας από σας, για να έλθω στην καρδιά σας»
-Τι σας ζητάω να γίνετε για να έλθω στην καρδιά σας;
Μα το πιο απλό πράγμα, που και εσείς θα θέλατε να διδάξετε στο παιδί σας.
Μια αρετή ξεχασμένη υπάρχει, που όμως την είχαν όλοι οι Απόστολοί Μου.
Μια αρετή, που γέμιζε όλο τους το είναι με τις δικές Μου
θεϊκές χάρες.
Μια αρετή, που αν την είχατε και αν την γράφατε και αν την
στολίζατε στην καρδιά σας και αν την είχατε μέσα στον νου,
στο στόμα και στην καρδιά σας, να ξέρετε ποτέ δεν θα κάνετε
λάθη που θα πληγώνετε τον Βασιλιά σας.
Μια αρετή Εγώ ζήτησα: Να είστε ευγενής!
-Μα που είναι η ευγένεια στα δικά Μου τα παιδιά;
Αν βρεθείτε δύο και μιλάτε, μιλάτε τόσο πολλές φορές με τέτοιο πάθος και εγωισμό, που
τσακώνεστε και δεν έχετε την στοιχειώδη ευγένεια να αφήσετε τον άλλον στην δικιά του
σκέψη και εσείς να αφήσετε το δικό σας το μυαλό μέσα στην δικιά Μου την αγάπη.
Αν βρεθείτε δύο, εύκολα θα κρίνετε τον τρίτο και τον τέταρτο.
Εύκολα θα σχολιάσετε τον καθένα λέγοντας «είδες τι κάνει;».
Και πολλές φορές μόνοι σας, για να ξεγελάσετε και να
δικαιολογήσετε ακόμα και τον εαυτό σας, επειδή δεν είστε στην
Εκκλησία Μου, κατηγορείτε άλλους ανθρώπους, που είναι μέσα
στην Εκκλησία και αγωνίζονται και μένουν σιωπηλοί στην άκρη.
Μέχρι εκεί σας φέρνει ο σατανάς και δεν το έχετε καταλάβει…

«Παλιά χαιρόμουνα να ρίχνω το βλέμμα Μου στα ευγενικά σπίτια των παιδιών Μου,
που είχαν φτιάξει τον θρόνο Μου. Τώρα στα σπίτια κυριαρχεί ο Εωσφόρος
μέσα από την κακή χρήση της τηλεόρασης και του internet»
Οφείλω να σας ομολογήσω, ότι πολλές φορές, αντί να χαίρομαι βλέποντας τις ψυχές σας να
τις συνοδεύουν αστραπόμορφοι Άγγελοι, βλέπω με πολύ λύπη και αναστεναγμό τα δικά
Μου τα κρινολούλουδα, να τα συνοδεύουν δαίμονες φριχτοί, να τους πιπιλίζουν το μυαλό
με κακίες, με πονηριές, με ασωτίες, με αθλιότητες.
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Πρώτα χαιρόμουν να ρίχνω το βλέμμα Μου στα ευγενικά
σπίτια των παιδιών Μου, γιατί το κάθε Μου παιδί είχε τον
Άγγελό του και ζούσε με πολλή σεβασμό και ο Άγγελός του
πάντα τον ευλογούσε κατ’ εντολή δικιά Μου. Και δεν είχα μόνο
Αγγέλους για τον καθένα, αλλά έστελλα και Αγγέλους πολλές
φορές για το κάθε δωματιάκι του παιδιού, να φυλάγουν το
παιδί Μου, γιατί ήταν στολισμένες εκεί οι εικόνες Μου, οι
εικόνες των Αγίων Μου, ήταν εκεί ο θρόνος Μου! Και
χαιρόμουν να μπαίνω στο κάθε δωματιάκι των παιδιών Μου!
-Τώρα, πια χαρά έχω Εγώ σαν Θεός Πατέρας σας;
Μπαίνω στα σπίτια και βλέπω τους Αγγέλους Μου έξω
λυπημένους. Έξω από τα σπίτια σας βρίσκονται, γιατί μέσα στα
σπίτια σας έχουν κυριαρχήσει οι δαίμονες. Αν μπεις στο ένα
δωμάτιο, θα δεις την τηλεόραση να δείχνει συνέχεια αισχρά και
ανόητα, ό,τι θέλει ο Εωσφόρος! Εάν μπεις στο άλλο δωμάτιο των
παιδιών, το παιδί βρίσκεται κρυμμένο μόνο του και παίζει δήθεν μπροστά σ’ ένα
κομπιούτερ.
-Ρωτήσατε γονείς, τι βλέπει το παιδί σας και τι κάνει;
Θα σας πω Εγώ. Με πολύ σατανικό τρόπο μεταδίδει ο σατανάς τα
απρεπή και άσχημα μηνύματά του μέσα από το διαδίκτυο, που είναι
πιο χειρότερα ακόμα και από την τηλεόραση!
-Πως τότε θα μπορούσαν να μείνουν οι Άγγελοί Μου, που είναι
καθαροί, μέσα στα σπίτια σας, δίπλα σας, όταν εσείς έχετε τόση
βρώμικη ακαθαρσία στο μυαλό, στην καρδιά και στο στόμα σας;
Κι Εγώ σας ζητάω, να μετανιώσετε! Να αλλάξετε ζωή! Λυπούμε να
βλέπω, να συνοδεύουν τα παιδιά σας, αντί Άγγελοι αστραφτεροί, δαίμονες σιχαμεροί.
Αντί να τα συνοδεύουν Άγγελοι και να τα προστατεύουν, εκείνοι βρίσκονται μακριά με
λύπη, γιατί είναι εντεταλμένοι μέχρι να φύγει η ψυχή τους, να βρίσκονται εκεί και να
συνοδεύουνε τις ψυχές των παιδιών σας. Δαίμονες έχουν αλυσοδέσει τα παιδιά σας.
Άλλες φορές από το λαιμό, άλλες φορές από τα μάτια, από τη μύτη, από το στόμα, από την
καρδιά, από τα χέρια, από τα πόδια, από όλο τους το σώμα, γιατί το παιδί σκέπτεται
συνέχεια άσχημα, απρεπή και μολύνει την ψυχή του.
«Σας ζητώ να αλλάξετε ζωή, γιατί αυτά που έρχονται θα είναι τόσο φοβερά!»
Εγώ θέλω να αλλάξετε ζωή, γιατί αυτά που έρχονται, θα είναι
τόσο φοβερά και θα δείτε κάτι, που δεν θα ήθελα Εγώ να
βλέπατε ποτέ. Τώρα εσείς καμαρώνετε τα παιδιά σας, που
είναι μια χαρά, γιατί τα βλέπετε υγιή, γιατί τα βλέπετε με
όμορφα ρούχα, που παλιά δεν είχαν ούτε καν αυτά τα
στοιχειώδη. Τα βλέπετε να έχουν πάρα πολλές τροφές, που
παλιά δεν είχαν τα παιδιά αυτά να φάνε. Κι όμως εκείνα τα
παιδιά ήτανε ευλογημένα, με Αγγέλους πάντα συντροφευμένα.
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Και τώρα… τώρα δεν θέλω να σκεφτώ, αυτό που θα γίνει,
γιατί μόνοι σας, εσείς οι γονείς, το επιλέξατε.
Αντί να γονατίζετε και να προσεύχεστε σ’ Εμένα, τον Πατέρα
σας, που σας έδωσα τα κρινολούλουδά Μου, σαν
παραμάνες να διδάξετε το θέλημα Μου και να Μου ζητάτε
το Άγιο Πνεύμα να σκεπάσει τα παιδιά σας, εσείς δεν το
κάνατε...
Τώρα δεν βλέπετε αυτό, που τα μάτια τα δικά Μου βλέπουν, πως τα παιδιά σας είναι
πνευματικά πεθαμένα, πεθαμένα στην ψυχή από τα λάθη και τις αμαρτίες.
Και θα επιτρέψω να γίνει και αυτό το φοβερό, να το δείτε και στην πραγματικότητα.
Άλλοι να θάβουν τα παιδιά τους, γιατί μόνοι σας καταστρέψατε τα κρινολούλουδά Μου.
Και από την ανοησία σας, θα τα βάλετε με Μένα, τον Θεό σας, λες κι Εγώ δεν ξέρω τι
πρέπει να γίνει. Κι όμως, Εγώ θα διεκδικήσω τις ψυχές τους, έστω μέσα από την εξιλέωση
αυτών που θα έλθουν, για να πάρω ξανά πίσω τις χαμένες Μου ψυχές, που εσείς οι γονείς
βοηθήσατε να καταστραφούν. Σας ζητώ να αλλάξετε ζωή!
«Σας έδωσα τη συζυγία σαν το μεγαλύτερο δώρο, για να φτάσετε γρήγορα κοντά Μου
κι εσείς την μετατρέψετε σε μια ατέλειωτη σαρκική ηδονή»
Σας έδωσα τη συζυγία, σαν το μεγαλύτερο δώρο συνύπαρξης
δυο ψυχών, για να φτάσουν γρήγορα κοντά Μου οι ψυχές σας
και εσείς καταστρέψατε το πιο πολύτιμο δώρο που σας έδωσα,
την αγάπη. Και μετατρέψατε τον θεϊκό Μου έρωτα, που σας τον
έδωσα για να είστε αγαπημένοι και ενωμένοι με τον σύντροφό
σας, σε μια ατέλειωτη σαρκική ηδονή, που το μόνο που σας
ευχαριστεί και το μόνο που σας κάνει να είσαστε αντρόγυνα
είναι μονάχα η σαρκική ηδονή, το να απολαμβάνεται μόνο το σώμα σας…
Μα έτσι ζούσαν τότε στην εποχή του Νώε κι Εγώ έφερα σ’
εκείνους την καταστροφή. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η
σαρκική ηδονή. Αντί ο ένας να βλέπει τον άλλον, τον
σύντροφό του, σαν δώρο δικό Μου, για να το ευλαβείται, να
το σέβεται, να ξέρει ότι του έδωσα σύζυγο, σύντροφο,
άγγελο, αντί να βλέπει ο άντρας την γυναίκα του σαν δικό του
κοριτσάκι, που όπως μια μάνα υπερασπίζει το παιδί του, έτσι
ο άντρας να υπερασπίζει το κοριτσάκι του, την σύντροφό του,
την αγάπη του, τον άγγελό του, που του συμπαραστέκεται
στις διάφορες δυσκολίες, στα διάφορα προβλήματα της ζωής, αντί να ανοίξει το χέρι του να
το ξεκουράσει και εκείνη να νιώσει σιγουριά και ασφάλεια, αυτή η κοπέλα νιώθει μοναξιά,
με αποτέλεσμα να αναγκάζεται το μυαλό της να σκέπτεται τώρα πλέον, μήπως βρει και
γαληνέψει με ξένες αγάπες, μήπως βρει αυτό που ποθούσε και μέχρι τώρα δεν βρήκε στον
σύζυγό της. Αυτός είναι ο προορισμός του άντρα;
-Πόσες φορές και εσείς σαν γυναίκες, αποτύχατε να ανοίξετε την καρδιά σας, να ανοίξετε
την αγκαλιά σας και να είστε σπλαχνικές απέναντι στον σύντροφό σας, με τα προβλήματα
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που περνάει κάθε μέρα, με τους πολέμους που έχει από τον σατανά κάθε μέρα, με τις
αγωνίες και τις πτώσεις του, για να τον βοηθήσετε στην ανάστασή του;
-Πότε σας είδα να γονατίζετε για τους άντρες σας;
-Πότε σας είδα να κλαίτε για τους άντρες σας;
Σας είδα να κλαίτε για τα παιδιά σας, όταν είναι άρρωστα ή είχαν οποιοδήποτε άλλο
πρόβλημα. Αλλά ποτέ δεν σας είδα να κλαίτε για τις ψυχές των παιδιών σας, αλλά πολύ
περισσότερο, του συντρόφου σας. Και το τονίζω αυτό, του συντρόφου σας!
Γιατί Εγώ επέλεξα μέχρι μια ορισμένη ηλικία η μάνα να είναι δεμένη με το παιδί της. Μετά
να απογαλακτίζεται το παιδί, γιατί πρέπει να κάνει τη δική του οικογένεια.
-Και τότε, ποιος μένει δίπλα σας;
-Δεν μείνει μόνο ο σύντροφός σας;
-Ποιός σύντροφός σας όμως;
-Αυτόν, που δεν έχετε πια στην καρδιά σας;
-Αυτόν, που τον χρησιμοποιείτε μόνο για να έχετε το ψωμί σας; Μόνο για να τρώτε;
-Δεν έχετε καταλάβει ότι είστε ανόητοι;
Και έρχεστε στην Εκκλησία Μου, για να σας ευλογήσω..! Να ευλογήσω τι; Τους γάμους σας;
Μόνο τις σάρκες σας; Μα Εγώ, έκανα την ιερότητα του γάμου για το σώμα σας;
Όχι. Την ιερότητα του γάμου την έκανα για την ψυχή σας. Να ενωθούν δυο ψυχές σε μια
καρδιά, για να φτάσει αυτή η μια καρδιά, να γίνει ένα με τη δικιά Μου ευσπλαχνική
καρδιά.
Έρχεστε να εξομολογηθείτε και λέτε άλλα πράγματα εκτός από τα βασικά σας αμαρτήματα.
Πολλές φορές ούτε καν τα λάθη του εαυτού σας, αλλά των άλλων. Και δεν λέτε πως
αμαρτήσατε ενώπιων Μου, που δεν σεβαστήκατε τον σύντροφό σας, που δεν προσεύχεστε
για τον σύντροφό σας, που δεν προσεύχεστε για τα παιδιά σας, που δεν προσεύχεστε να
σας δώσω το Άγιο Μου Πνεύμα, για να είστε ευτυχισμένοι.
-Τότε, τι νόημα έχουν όλα αυτά που κάνετε, που δήθεν Με δοξολογείτε;
-Πως Με δοξολογείτε;
-Με το να κάνετε ένα σταυρό και να έχετε στο μυαλό σας τον πονηρό;
-Με το να έλθετε στην Εκκλησία, δήθεν για να Με δείτε και να μην θέλετε να πάρετε το πιο
πολύτιμο κέρασμα που δίνει ένας που γιορτάζει, το πολύτιμο Σώμα και Αίμα του Γιού Μου;
Ούτε καν αυτό δεν το σέβεστε!
-Σας ρωτώ, τι έχετε σεβαστεί;
-Γιατί λέτε ψέματα, ότι Με αγαπάτε;
-Τουλάχιστον, πέστε ότι: «Σε σκέπτομαι Θεέ Μου, αλλά ακόμα δεν Σε αγαπώ».
«Σας ζητάω να αλλάξετε ζωή και να γίνετε Απόστολοί Μου»
Εγώ σας ζητάω να γίνετε Απόστολοι Μου. Να αλλάξετε ζωή. Δεν με νοιάζει η προηγούμενη
σας ζωή. Δεν με νοιάζουν τα λάθη που κάνετε. Με νοιάζει τώρα να κάνετε μια καινούργια
αρχή. Δεν με ένοιαξαν τα λάθη, ούτε του Πέτρου, ούτε των άλλων Μαθητών Μου, ούτε του
τελώνη Ματθαίου. Όλοι ήθελαν πέτρες να του πετάξουν και να τον σκοτώσουν. Μα Εγώ
είδα την διάθεση αλλαγής του, είδα την μετάνοιά του και τον έκανα Απόστολό Μου.
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Το μόνο που ζητάω είναι να αλλάξετε ζωή κι Εγώ είμαι αυτός που θα πάρω στα χέρια Μου
τις ψυχές σας και από κάρβουνο που είναι, μαύρες από τα λάθη και τις αμαρτίες, θα τις
κάνω μαργαριτάρια, γιατί όπου το Άγιό Μου Πνεύμα έρχεται, όλα μεταβάλλονται.
Και σας ρωτώ:
-Θέλετε να σας κάνω αυτήν την αλλαγή;
-Θέλετε να Μου παραδώσετε, με απόλυτη εμπιστοσύνη τις ψυχές σας, για να τις αλλάξω;
-Θέλετε να πάρω εσάς τους αδύνατους και να σας κάνω με τη δύναμή Μου δυνατούς;
-Θέλετε να Μου παραδώσετε την ψυχή σας, για να σας κάνω δικές Μου μαθήτριες και
μαθητές;
-Θέλετε να Μου ζητήσετε να σας δώσω το Άγιο Μου Πνεύμα και να
σας μετατρέψω από μαθητές και μαθήτριες Μου, σε Απόστολους και
Ισαποστόλους Μου;
Κάντε το! Δεν είναι πολύ δύσκολο και δεν απέχει πολύ η ψυχή σας
από το να ταπεινωθείτε στη γη. Γιατί, το να γονατίσει κανείς και να
ταπεινωθεί, δεν θέλει ούτε μεγάλο κόπο, ούτε και απαιτείται μεγάλη
απόσταση.
Κι όμως, αν καταφέρετε αυτή τη λίγη απόσταση που σας χωρίζει από
Μένα, που είναι αποτέλεσμα του εγωισμού και της υπερηφάνειας σας, να την εκμηδενίσετε
και γονατίσετε μπροστά Μου και Μου παραδώσετε με ταπείνωση την ψυχή σας, αυτή την
μικρή προσπάθειά σας, Εγώ θα την μετατρέψω σε κρουνό, σε
πηγή δυνατή, που θα βγάζει νερό, θα ξεδιψά τις ψυχές σας και
θα ξεδιψάει και τους συντρόφους σας και τα παιδιά σας, αλλά
και όλο τον κόσμο.
Γιατί τα δικά Μου τα παιδιά, που θα Μου ζητήσουν το Άγιο
Πνεύμα, θα διακρίνονται μονάχα από ένα: Από την ευγένεια της
καρδιάς τους. Και η ευγένεια αυτή παρμένη μέσα από την δική
Μου ευγενική καρδιά, θα έχει τόση αγάπη και ευσπλαχνία, τόσο σύνεση και σοφία στο
στόμα και στο νου, που θα λένε: Αυτός ανήκει στο Θεό.
«Η αρετή της ευγένειας αρχή της αγιότητας»
Ξεκινάτε από τώρα, παιδιά Μου, να αλλάξετε ζωή και βάλτε όρο στη
ζωή σας να γίνετε ευγενικοί. Και όσοι δεν την έχετε την ευγένεια,
ζητήστε την από Μένα να σας την δώσω. Και τότε θα νιώσετε τέτοια
χαρά, που δεν ξανανιώσατε ποτέ, γιατί δεν θα είστε μόνο
χαρούμενοι εσείς, αλλά θα είναι χαρούμενοι και όλοι όσοι σας
περιτριγυρίζουν. Γιατί ο ευγενικός άνθρωπος, πάλι θα το ξαναπώ,
δεν έχει λόγια περιττά να πει. Ο ευγενικός άνθρωπος δεν κρίνει
κανέναν. Δεν συκοφαντεί κανέναν. Δεν υποτιμά κανέναν. Τα λόγια
του είναι γεμάτα αγάπη. Και αν αναγκαστεί κάποια στιγμή λόγια
σκληρά συμβουλευτικά να πει, αυτά τα ντύνει με τόση αγάπη και με τόση λεπτότητα, που
δίνει χαρά στον άλλον, και όχι πίκρα και ταραχή.
Αυτός που έχει ευγένεια, πάντα δίνει τη θέση του στους άλλους. Πάντα παίρνει την
τελευταία θέση. Κι Εγώ που τον βλέπω την τελευταία θέση να παίρνει, τον βάζω στην
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πρώτη θέση της καρδιάς Μου. Άλλοι διαλέγουνε τις πρώτες θέσεις εδώ στον κόσμο. Αυτοί
όμως που διαλέγουν την τελευταία, τους βάζω στην πρώτη θέση της καρδιάς Μου.
Βάλτε την ευγένεια σαν αρχή της αγιότητάς σας και
αλλάξτε ζωή. Δώστε χαρά πρώτα στον Θεό σας με τρείς
λέξεις γλυκές: «Συγνώμη για τα λάθη σας. Ευχαριστώ
από ευγνωμοσύνη για ότι πλουσιοπάροχα σας δίνει. Και
Σ΄ αγαπώ για τη λατρεία σας».
Τότε μεταφέρετε αυτή την αγάπη στους γύρω σας,
δίνετε χαρά στους άλλους και θα είναι ο Θεός μαζί σας.
Σκορπίζετε την ειρήνη δίπλα σας και τότε θα είναι ο Θεός
της ειρήνης μέσα στην καρδιά σας. Και αν κάνετε λάθη, αμέσως να Μου λέτε: «Συγχώρεσε
με, Πατέρα Μου», κι Εγώ θα σε συγχωρώ παιδί Μου, τόσο εύκολα, όσο συγχωρεί η μάνα το
παιδί της, όταν το δει λυπημένο, όταν έλθει ταπεινωμένο και της πει: «Μαμά έκανα λάθος,
συγνώμη..».
-Τι κάνετε τότε εσείς οι μάνες;
-Το δέρνετε το παιδί σας;
Όχι. Το αγκαλιάζετε ακόμα πιο σφιχτά, το γεμίζετε με χάδια και φιλιά και το ευλογείτε.
Έτσι κι Εγώ κάνω στον καθένα που έρχεται ταπεινά να μου πει: «Συγνώμη, Πατέρα μου, για
τα λάθη μου. Σ’ ευχαριστώ που Με αγαπάς. Και Σε λατρεύω, γιατί είσαι ο Θεός μου και ο
Βασιλιάς μου».
«Τα δικά Μου τα παιδιά, που βρίσκονται στην αγκαλιά Μου,
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα σ’ αυτά που έρχονται»
Αλλάξτε παιδιά Μου ζωή, γιατί τώρα τα κακά ξεκίνησαν και θα είναι τόσο γρήγορα, τόσο
ραγδαία, σαν τον ανεμοστρόβιλο, που δεν ξέρεις από πού βγαίνει και πιο δρόμο θα πάρει.
Η πείνα, η αρρώστια, ο σεισμός, ο πανικός, θα είναι όλα αυτά τα στοιχεία που τώρα θα
κάνουν τον κάθε άνθρωπο να μην νιώθει πουθενά ασφάλεια.
Όμως εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε. Έτσι λέει Εκείνος:
«Τα δικά Μου τα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, γιατί θα τα έχω μέσα στην δική
Μου την καρδιά και όποιο παιδί βρίσκεται στην γλυκιά στοργική καρδιά της Μάνας του,
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όλος ο κόσμος έξω και αν είναι πικραμένος, το παιδί
απολαμβάνει εκεί ήσυχα τον ύπνο του, γιατί ξέρει ότι είναι η μάνα του που το αγκαλιάζει.
Μακάριοι όλοι εσείς, που θα θελήσετε να Με αγαπήσετε σαν τη Μάνα σας και τον
μοναδικό Πατέρα σας και θα μείνετε μέσα στην καρδιά Μου, σαν τα βρέφη που είναι μόνο
αφοσιωμένα σε Μένα».
Αυτά είπε ο Γιός Μου, την ώρα εκείνη που γονάτισε:
«Εξομολογούμαι σοι πάτερ, Κύριε του ουρανού και της
γής, ότι απέκρυψας ταύτα υπό των σοφών και συνετών και
απεκάλυψας αυτά νηπίοις».
Ναι, αν δεν γίνετε νήπια, μικρά παιδιά, να ζήσετε την
πορεία της πνευματικής νηπιότητας, δεν μπορείτε να
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έλθετε στην καρδιά Μου.
Γι’ αυτό είπα κάποτε: «Των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών».
Μόνο σε αυτά τα παιδιά, βασιλεύω Εγώ και τα οδηγώ στην ουράνια Βασιλεία Μου.
Επίλογος
Εύχομαι σε όλους σας, να σας ευλογεί ο Θεός. Να αλλάξουμε ζωή. Να αφήσουμε την
καρδιά μας, να μπει μέσα στην δική Του και να γίνει ένα. Σαν σταγόνα στον ωκεανό
κρυφτείτε μέσα στην απειρότητα της αγάπης και της ευσπλαχνίας Του και τότε μην
φοβάστε. Γιατί αυτά που θα έλθουν, θα φέρουν σε πολύ κόσμο πίκρα και απογοήτευση.
Και πολλοί άνθρωποι, επειδή δεν θα χουν πίστη, θα αυτοκτονούν. Θα τα βλέπετε αυτά, θα
τα ακούτε και θα θυμάστε τότε αυτά τα λόγια.
Όμως εσείς μείνετε μέσα στην καρδιά του Θεού Πατέρα. Σε μια
καρδιά που λατρευτικά σας αγαπάει, και σας φωνάζει:
«Είστε τα μωρά Μου! Είστε τα σπλάχνα Μου! Είστε τα
κρινολούλουδα Μου! Είστε η αγάπη Μου! Είστε η χαρά Μου. Και
γι’ αυτό το λόγο έστειλα τον Γιό Μου, για να θυσιαστεί για σας, για
να σας πω, πόσο σας λατρεύω, πόσο Είμαι ερωτευμένος με τις
ψυχές σας».
Γι’ αυτό και σεις κάντε το ίδιο. Αγαπήστε ή μάλλον καλύτερα, θεϊκά ερωτευτείτε τον Θεό
της άπειρης αγάπης και της ευσπλαχνίας!
Η Χάρις του Θεού να σας ευλογεί.
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