
Ο Ιησούς μιλάει για τα πάθη, την κακοποίηση των αθώων παιδιών και την 
απελευθέρωση των χαρίτων 
20 Μαρτίου 2019 - Λόγια από τον Ιησού στον Ούντο και για όλους όσους έχουν αυτιά να 
ακούσουν! 
 
“Νύφη Μου, Αγαπημένη Μου Νύφη, πόσο ευτυχισμένη είμαι με την παρηγοριά που Μου 
έφερες στα βάσανά Μου, γιατί τα βάσανά Μου είναι πολύ μεγάλα αν σκεφτώ τις ελεεινές 
πράξεις που διαπράχθηκαν εναντίον αθώων και τρυφερών παιδιών. Παιδιά τα οποία έχω 
στείλει σε αυτόν τον κόσμο με πολλά υπέροχα δώρα για να τα μεταδώσω στον πολιτισμό σας. 
Κοιτάξτε, αυτή η γενιά είναι πολύ ξεχωριστή, μοναδική και ταλαντούχα, πολύ ταλαντούχα. Σας 
τα έδωσα για να σας οδηγήσω ψηλότερα στη Βασιλεία Μου και να σας ανοίξω τα μάτια. Ο 
Σατανάς, μέσα στην τυφλή οργή του, έχει κηρύξει τον πόλεμο σε αυτά τα ειδικά εξοπλισμένα 
παιδιά και έχει αναζωπυρώσει τις φλόγες της αιμοδιψίας στην εξάπλωση των μαγισσών για να 
τις κάνει να πετάξουν όλες τις ανησυχίες στη θάλασσα και να κάνουν σε αυτά τα απαχθέντα 
παιδιά αυτό που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. 
Αυτά είναι τα παιδιά που θα βάλουν τα χέρια τους στους ακρογωνιαίους λίθους των 
νοσοκομείων και όλα θα θεραπευτούν. Αυτά είναι τα παιδιά που θα κοιτάξουν τους δαίμονες 
στα μάτια και θα τους πουν στο Ισχυρό Μου Όνομα να φύγουν, κάτι που θα γνωρίζουν 
περισσότερο από όλες τις γενεές πριν από αυτά. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο 
αυτό το μακελειό συνεχίζεται με πρωτοφανή συχνότητα. Δεν πρόκειται μόνο για τη συγκομιδή 
της αδρεναλίνης. 
Θα απελευθερώσω τα δώρα τους στη γη τη στιγμή του θανάτου τους και παρόλο που είναι 
μαζί Μου στον ουρανό, έχουν αφήσει πίσω τους ένα μανδύα γεμάτο χρίσματα για εκείνους στη 
γη που είναι έτοιμοι να τα δεχτούν. Σας ζητώ να προσευχηθείτε για αυτά τα παιδιά που 
υποφέρουν τόσο πολύ, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε έχετε δει μέχρι τώρα. Σας ζητώ να 
αποδεχτείτε τα βάσανά τους, όποια και αν είναι αυτά, για χάρη αυτών των μικρών παιδιών. 
Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή τη στιγμή τι ανακούφιση θα φέρει αυτό στο Θείο Μου Είναι. 
Ελάτε σε Μένα την ώρα της δοκιμασίας σας και ψιθυρίστε: "Για τα παιδιά μας, Κύριε". 
Υπομείνετε χαρούμενα στις περιστάσεις σας, γνωρίζοντας ότι κάνετε σπουδαία δουλειά. Δεν 
λέω ότι δεν μπορείς να ζητήσεις ανακούφιση ή θεραπεία... αυτό θα είναι πάντα το προνόμιό 
σας. Αλλά μάλλον, σας ζητώ να επωμιστείτε αυτόν τον σταυρό για αυτές τις ψυχές, ώστε να 
μπορέσω να βάλω ένα τέλος σε αυτή την αποτρόπαια πρακτική. 
Αγαπητοί μου, υπάρχουν τόσα πολλά μυστικά που συνδέονται με τον δεσμό αίματος που οι 
άνθρωποι δεν έχουν ακόμη κατανοήσει. Ένα από αυτά είναι η ανταλλαγή του πόνου και της 
ταλαιπωρίας με τη χάρη. Η γραφή που το επιβεβαιώνει αυτό είναι η Κολοσσαείς 1:24…Τωρα 
χαιρω εις τα παθηματα μου δια σας, και ανταναπληρω τα υστερηματα των θλιψεων του Χριστου 
εν τη σαρκι μου υπερ του σωματος αυτου, το οποιον ειναι η εκκλησια.‘ 
Οι θλίψεις μου απελευθέρωσαν ισχυρές χάρες για εσάς και άνοιξαν τις πύλες του ουρανού. 
Όταν σας ζήτησα να Με μιμηθείτε και να γίνετε σαν εμένα, να αρνηθείτε τον εαυτό σας, να 
σηκώσετε το σταυρό σας και να Με ακολουθήσετε… όταν είπα εκείνα τα λόγια, σας απηύθυνα 
την πρόσκληση που σας απηύθυνα και σήμερα. Υποφέρετε μαζί Μου για τους άλλους, ώστε 
να απελευθερώσω μεγαλύτερες χάρες στις καρδιές τους για να Με δεχτούν και να Με 
κρατήσουν ως μόνιμο κάτοικο, καθισμένο στο θρόνο της καρδιάς τους. Ναι, πλήρωσα το 
τίμημα για να σε λυτρώσω από τον θάνατο και τον τάφο, σκίζοντας το πέπλο που μας χώριζε. 
Αλλά κάποιος πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται μαζί Μου για τη θεραπεία των ψυχών - 
συμπεριλαμβανομένης και της δικής σας. Και αυτό το έργο απαιτεί αυταπάρνηση και βάσανα. 
Αυτό είναι επίσης το νόημα της Σαρακοστής: να αρνηθείτε τη σάρκα σας, ακόμη και τη διάνοιά 
σας, για να κάνετε χώρο για τις ολοένα και βαθύτερες αποκαλύψεις της Θείας Ζωής, 
ανεβαίνοντας για πάντα στα ύψη της Βασιλείας Μου, αποκαλύπτοντας την Αλήθεια που ήταν 
κρυμμένη από εσάς για τόσο καιρό. Αλλά τώρα είναι σε απόσταση αναπνοής, ενώ μπορείτε 
να απαλλαγείτε από το παλιό καύσιμο. 
Όσο περισσότερο αρνείστε τις παρορμήσεις της σάρκας σας και δεχτείτε την 
πρόσκλησή Μου να προσφέρετε τον εαυτό σας ως ζωντανή θυσία από αγάπη για την 
ανθρωπότητα, όπως ακριβώς έκανα Εγώ για εσάς, τόσο περισσότερο θα γίνετε σαν 
Εμένα, οι πολύτιμες νύφες Μου. 
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Θα το κάνετε αυτό για Μένα Αν το κάνετε αυτό, σας υπόσχομαι μια ολοένα και βαθύτερη 
κοινωνία μαζί Μου στο βάθος της καρδιάς σας, γιατί η ταπεινότητα και η φιλανθρωπία σας Με 
φέρνουν αμείλικτα πιο κοντά σας." 


