
 

Εγώ σε λαμπικάρισα, μα όχι στη φωτιά καθώς το ασήμι·  
στης θλίψης το καμίνι σε δοκίμασα. Για τη δική μου χάρη, 

μόνο γι’ αυτήν έπραξα ό,τι έπραξα, γιατί αλλιώς θ’ 
ατιμαζόταν τ’ όνομά μου. Τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε 

άλλον». 
(Ησαΐας 48:10–11) 

 
 
 
Σκέψου τα λόγια Μου, γιατί η ημέρα του εξαγνισμού είναι εδώ 
17 Αυγούστου 2021 - Μίλησε ο Κύριος, ο Θεός και Σωτήρας μας - ο Λόγος του Κυρίου - στον 
Udo και για όλους εκείνους που έχουν αυτιά και ακούνε 
 
Αυτό λέει ο Κύριος... Εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, σε ανέθρεψα σαν δικά Μου παιδιά... Ιδού, 
σας έχω θρέψει με καλό φαγητό, με πολύ καλό φαγητό και με χορταστικό ποτό. Ήρθα να 
κατοικήσω ανάμεσά σας και ανάμεσά σας έκανα σημεία και ταπείνωσα πολλούς... Ναι, 
ανάμεσά σας μίλησα και σας αποκάλυψα τη Φωνή Μου... 
Ιδού, η Καρδιά Μου αποκαλύφθηκε μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας μίλησα... σαν 
άρπα που παίζει απαλή μουσική – όμορφη μουσική – μαζεύοντας κάθε χορδή με ευαίσθητα 
δάχτυλα, σας αποκάλυψα το τραγούδι της Καρδιάς Μου... με ακριβείς πινελιές, σε απαλούς, 
θεραπευτικούς τόνους, με πολλές νότες άπειρης αγάπης, και μέσα από καταπραϋντικές, 
γαλήνιες δονήσεις, ο ήχος της Αγάπης Μου σας μίλησε... Και εγώ, ναι, ο Κύριος των 
Δυνάμεων, δεν σας έχω αποκρύψει τίποτα. Γιατί ανάμεσά σας έκανα γνωστά και τα θυμωμένα 
Μου λόγια και τα λυπηρά και λυπηρά Μου λόγια. 
Ούτε η αγριότητα της οργής Μου ούτε το πλήρες μέτρο της τιμωρίας Μου έχουν κρυφτεί από 
σένα. Δεν σας απέκρυψα όλο το βάρος της κρίσης Μου, γιατί το άφησα να περάσει μπροστά  
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στα μάτια σας. Και στα αυτιά των δούλων Μου μίλησα για την οργή Μου, την οποία πρέπει να 
φέρω επάνω σε όλους τους λαούς της γης... Και ακόμα δεν με αναγνωρίζουν... Είμαι 
κρυμμένος από τα μάτια σου γιατί δεν θέλεις να πιστέψεις. 
Είμαι ο Κύριος και δεν Με αλλάζω. Θρέφω τα μικρά Μου παιδιά, ενδυναμώνω τις πλάτες των 
δούλων Μου και στηρίζω τους παλιούς και τους βαριά φορτισμένους και τους σηκώνω... Κι 
όμως έχω μείνει έξω. Οι δικοί Μου άνθρωποι Με παραμερίζουν. Είμαι αναγκασμένος να 
περιμένω στα εξωτερικά δωμάτια για την ώρα Μου. 
Αλλά θα φέρω καταστροφές – κατά κύματα! Και μέσα από τη δύναμη του Χεριού Μου, το 
βάρος των καταστροφών θα συσσωρεύεται, το ένα μετά το άλλο!... (Ματθαίος 24:7) Η πλήρης 
έκταση της τιμωρίας Μου θα φέρει την καταστροφή  ́χωρίς ανάπαυση! Δεν θα υπάρξει διαφυγή. 
Η ασφάλεια θα είναι μια μακρινή υπενθύμιση και η προστασία δεν θα βρεθεί!... Οι επαναστάτες 
εξαναγκάζονται στα βράχια, οι ισχυροί στις ρωγμές των βράχων και οι βασιλιάδες της γης στις 
σπηλιές των βουνών. Κάτω από τα βράχια των βράχων θα αναζητήσετε καταφύγιο... Από το 
ελάχιστο στο μεγαλύτερο, θα προσπαθήσουν να κρυφτούν από το πρόσωπο εκείνου που 
κάθεται στο θρόνο και από την οργή του Αρνίου! (Αποκάλυψη 6:15-16) 
Δεν θα υπάρξει καθόλου ειρήνη! Και η ενότητα των λαών θα καταναλωθεί, καθώς η κάμπια 
καταβροχθίζει το νεοφυές αμπέλι, καθώς τα σκουλήκια τρώνε τις ρίζες υπόγεια. Όλα θα 
μαραθούν μέχρι να έρθει η σπίθα της φωτιάς και να πάρει φωτιά όλο το γήπεδο!... Με μια 
σπίθα και με μια φλόγα, με ένα χτύπημα από τα σκοτεινά σύννεφα, η φλόγα θα ανάψει από το 
ίδιο Μου το χέρι!... (Κατά Λουκάν 12:49–51, Ησαΐας 50:2β–11) 
Γι' αυτό και υποχώρησα, γιατί υποχωρήσατε, εσείς τα άπιστα παιδιά... Ναι, έχω υποχωρήσει 
από σένα... για να κάνεις μια προσπάθεια να μπορείς να ακούς και για να σκοντάφτεις στο 
δρόμο σου, να χάνεις τη δύναμή σου και να πέφτεις βαριά... για να σπάσεις... για να Μπορείς 
να Με διαλέγεις μέσα στην απελπισία σου... για να ορμήσεις μέσα στο φόβο σου και να 
προσκολληθείς σε Μένα και να θυμάσαι. 
Γιατί σας έχω καλέσει πολλές φορές, αλλά δεν έχετε έρθει σε Μένα άνευ όρων. Έχω πει πολλά 
λόγια, αλλά δεν αποκτάτε γνώση, ούτε την έχετε προσέξει. Σου σέρβιρα πολύ φαγητό και ποτό 
από το δικό Μου τραπέζι, αλλά δεν είσαι ικανοποιημένος. 
Επομένως, αυτά τα λέπια πρέπει να πέσουν από τα μάτια σας και αυτά τα εμπόδια πρέπει να 
αφαιρεθούν, ώστε το Όνομά Μου να μην λερωθεί περαιτέρω ανάμεσά σας... Γιατί το όνομά 
Μου είναι άγιο! Και η τροφή Μου είναι αγία! Και το υγρό στο Ποτήρι Μου είναι ιερό και άμεμπτο. 
Αν δεν αφαιρέσω αυτά τα πράγματα, θα εργάζεστε για πάντα και όμως δεν θα κερδίζετε 
έδαφος. Αν δεν αφαιρέσω αυτά τα πράγματα στα οποία βασίζεστε τόσο πολύ, τα λυγισμένα 
καλάμια σας θα σπάσουν και θα τραυματιστείτε σοβαρά ενώ διαπερνά την πλευρά σας αν 
πέσετε πάνω του. 
Σκεφτείτε το, γιατί ήρθε η ώρα!... Η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά! Η ημέρα του εξαγνισμού 
έφτασε!... λέει ο Κύριος. (Αποκάλυψη 6:17) 
 
Πείτε σε όλους ότι τα πράγματα χειροτερεύουν τώρα 
Ο Ιησούς άρχισε... «Μην αφήσετε την πίστη σας να κλονιστεί. Σας στηρίζω. Βρίσκεστε σε ένα 
πολύ ταραχώδες περιβάλλον. Είναι καλό να λέτε σε όλους ότι τα πράγματα χειροτερεύουν και 
ότι η μόνη πιθανότητα επιβίωσης είναι να κρατήσετε ο ένας τον άλλον με πλήρη αγάπη και να 
προσκολληθείτε σε Μένα. 
Μην αφήσετε τον εαυτό σας να αποσπάται από το μάθημα. Μείνετε σε καλό δρόμο. Εγώ είμαι 
αυτός που διευθύνει το πλοίο σας. Εγώ είμαι αυτός που σας φέρνει σε φουρτουνιασμένα νερά 
και εγώ είμαι αυτός που θα σας βγάλει ξανά έξω. 
Νιώθεις τη στιγμή τι περνάει όλος ο κόσμος. από τους μετανάστες μέχρι τα θύματα των 
πλημμυρών και τα μελλοντικά θύματα του ηφαιστείου. Βρίσκεστε στο κέντρο του τροχού, 
πολυαγαπημένοι, και πρέπει να κατευθύνετε αυτό το πλοίο στα νερά της αδιάκοπης μεσιτείας. 
Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι δεν θα ακούσετε ποτέ από πολλούς που πεθαίνουν επειδή ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές και δεν αναφέρονται. Άλλοι θάνατοι σας αποκρύπτονται λόγω 
πολιτικών προθέσεων. Αλλά λέω ότι υπάρχουν χιλιάδες που πεθαίνουν κάθε μέρα.“ 
 
Δανιήλ 12:1–2 Και 10 


