
Ο Ιησούς δηλώνει. . . Η ταλαιπωρία είναι έργο, και το να σηκώνεις σταυρό είναι 
ευλογία, και χρησιμεύει για την εκπαίδευση 
Λόγια του Ιησού προς τον Udo για όλους όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
"Παιδιά μου, οι σταυροί σας είναι πολυεπίπεδοι. Μερικές φορές σας καλώ να κουβαλάτε μόνο 
το βάρος του σταυρού σας, και τότε είναι πιο εύκολο για σας. Άλλες φορές όμως, πολύ συχνά 
και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, φοράτε πολλούς σταυρούς. Είστε όλοι συνδεδεμένοι ως αδελφοί 
και αδελφές και το ίδιο Άγιο Πνεύμα ρέει μέσα από όλους σας. 
Όταν βλέπω μια ψυχή που δεν μπορεί πλέον να σηκωθεί από το κρεβάτι της θλίψης, παίρνω 
ένα μέρος αυτής της θλίψης και το μοιράζω παντού για να μοιράσω το βάρος πιο ομοιόμορφα. 
Σε εσάς μπορεί να φαίνεται απλώς μια μικρή προσθήκη, αλλά για την ψυχή που έχει υποφέρει 
είναι μια ανακούφιση, ώστε να μη στερείται κάθε ελπίδας και ενθουσιασμού για τη ζωή. Ναι, 
υπάρχουν στιγμές που θα περάσετε κι εσείς μέσα από αυτό το πέπλο των δακρύων, αλλά δεν 
διαρκεί για πάντα, εφόσον έχετε Εμένα. Βρίσκω πάντα τρόπους να σας απελευθερώσω αρκετά 
ώστε να μπορέσετε να σηκωθείτε και να προχωρήσετε. 
Για τις ψυχές στον κόσμο που δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί γι' αυτές, παίρνω και πάλι 
ένα μέρος και το αφήνω να επηρεάσει τους φίλους και τους συγγενείς, ώστε αυτό που είναι 
απλώς μια μικρή ενόχληση γι' αυτούς να σημαίνει τα πάντα γι' αυτή την ψυχή. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τονίζω: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως σας αγάπησα εγώ. 
μόνο αυτό το είδος φιλανθρωπίας λέει "ναι" εις βάρος άλλων ψυχών. Αυτή είναι η δόξα σου, 
αυτή η αγάπη που ξεπερνά κάθε κατανόηση. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της χριστιανικής 
σας πορείας- να είστε πρόθυμοι να υποφέρετε για τους άλλους, όπως εγώ υπέφερα για εσάς 
και για όλους τους κακοποιούς. Τι όμορφο όραμα της φιλανθρωπίας Μου είναι αυτό. Τι θαύμα 
είναι αυτό για τους αγγέλους από ψηλά και για τις ψυχές στη γη όταν βλέπουν αυτή τη 
θυσιαστική αγάπη και αισθάνονται τα αποτελέσματά της. 
Υπάρχουν πολλά είδη βαρών και θέλω να τα αναγνωρίσετε. Υπάρχουν καθυστερήσεις που 
προκαλούν τεράστια αναδιοργάνωση από άποψη χρόνου και κόστους. Υπάρχουν άρρωστα 
παιδιά, άρρωστα κατοικίδια και συγγενείς. Όταν ξεσπά μια ασθένεια, έχει αντίκτυπο σε πολλά 
επίπεδα. . . Η ταλαιπωρία της φροντίδας του ατόμου, η πρόσθετη επιβάρυνση από άποψη 
κόστους και χρόνου. Αλλά χειρότερος από κάθε άλλο σταυρό είναι ο συναισθηματικός σταυρός 
του να βλέπεις ένα από τα αγαπημένα σου πρόσωπα να υποφέρει. Αυτός είναι ο βαρύτερος 
σταυρός που μπορεί να έχει κανείς- η τραγωδία του πόνου και της ταλαιπωρίας. 
Δεν αφήνω αυτά τα βάρη να συμβούν έτσι απλά. . . Είναι πάνω απ' όλα μια εκπαίδευση στην 
ωριμότητα και την ανιδιοτελή αγάπη. Αυτή είναι η ευκαιρία που χρειάζεται η ψυχή για να 
εξελιχθεί σε αυτό για το οποίο την έχω δημιουργήσει. Ο κόσμος σας λέει κάθε είδους ψέματα, 
ειδικά το ψέμα μιας ανώδυνης και ευτυχισμένης ζωής. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάθε 
άνθρωπος, είτε το βλέπετε είτε όχι, φοράει ένα σταυρό. Αν δεν είναι μαζί Μου και δεν 
γνωρίζουν Εμένα και τον Λόγο Μου, δεν βλέπουν το νόημα του πόνου- μάλλον, τον 
αντιλαμβάνονται ως τιμωρία. 
Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο πόνος διδάσκει την ψυχή 
να εστιάζει σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό. Όλες οι επιπολαιότητες της ζωής γίνονται 
ασήμαντες όταν συγκρίνονται με την υγεία και την ευτυχία του πάσχοντος. Αλλά σε αυτή 
ακριβώς την κατάσταση βρίσκεται το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε. Όταν είσαι 
άρρωστος και υποφέρεις, η ζωή ρέει από μέσα σου και εγώ συλλαμβάνω αυτή τη ζωή και 
ευλογώ τους άλλους με αυτήν. Αν έχετε δώσει τη ζωή σας σε Μένα χωρίς επιφυλάξεις, θα 
βιώσετε αυτό το είδος πόνου. 
Όταν μίλησα για άφθονη ζωή, δεν μιλούσα για αφθονία σε κοσμικά πράγματα. Μίλησα για την 
αφθονία της παρουσίας Μου και τη χαρά της ζωής μέσα Μου. 
Κοιτάξτε, όταν σας είπα να αρνηθείτε τον εαυτό σας, να σηκώσετε το σταυρό σας και να Με 
ακολουθήσετε, σας έδωσα την εντολή να έχετε τους δικούς σας μοναδικούς σταυρούς. Θα 
μπορούσε να είναι συκοφαντία και δυσφήμιση ή έλλειψη εκτίμησης αυτού που κάνετε. Θα 
μπορούσε να είναι η ταλαιπωρία από τη διακοπή του αυτοκινήτου ή η απόρριψη ενός δανείου 
για ένα άλλο αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να είναι μια ψευδής κατηγορία στη δουλειά ή ότι 
κάποιος που πραγματικά δεν σας συμπαθεί προσπαθεί να σπιλώσει το όνομά σας. Θα 
μπορούσε να είναι το να ενδώσετε σε ένα μέλος της οικογένειας σχετικά με το πού να πάτε 
διακοπές ή πού να πάτε ένα οικογενειακό ταξίδι. 
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ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ που σας αναγκάζει να εγκαταλείψετε τη θέλησή σας για τη θέληση ενός άλλου 
μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πόνο, ωριμότητα και φιλανθρωπία. Πέρα από αυτό, 
εκλαμβάνω αυτή την ταλαιπωρία ως θυσία αγάπης για μια άλλη ψυχή. Θέλω να κατανοήσετε 
τη δυναμική αυτής της απελευθέρωσης ενέργειας. Όταν ανυπομονείς για μια παραγωγική μέρα 
και ξαφνικά νιώθεις εξαντλημένος και πλαδαρός και κάποιος κοντινός σου άνθρωπος 
αγωνίζεται και εκείνη την ημέρα αυτός σου λέει: ‘Αισθάνομαι τόσο καλά σήμερα, επιτέλους 
έκανα κάποια πράγματα. . . ‘ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνετε τον Νόμο της Ανταλλαγής 
Μου σε δράση. Αντάλλαξα την απώλειά σας και την έκανα ευλογία για το άτομο αυτό. Ήταν ο 
αποδέκτης της θυσίας σας. Αυτό είναι συχνά αναγνωρίσιμο τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες. 
Ο Παύλος είπε στην 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.‘ 
Και το Σειράχ 2:1-6 αναφέρει: ‘Παιδί μου, αν στη δούλεψη θες να μπεις του Κυρίου, για 
δοκιμασίες φρόντισε να ετοιμαστείς. Όπλισε την καρδιά σου με κουράγιο και μην πορεύεσαι με 
βία στους δύσκολους καιρούς. Σ’ εκείνον προσκολλήσου και μην τον αφήνεις, για να ’χεις 
τιμημένα υστερνά. Ό,τι κι αν σ’ εύρει δέξου το· κι όταν θα ’ρθούν αναποδιές και χαμηλά σε 
ρίξουν, δείξε υπομονή. Γιατί το μάλαμα μες στη φωτιά ξελαγαρίζεται, κι οι εκλεκτοί μες στης 
ταπείνωσής τους το καμίνι. Στον Κύριο εμπιστέψου και θα σου γίνει βοηθός· ίσια πορεύου και 
σ’ εκείνον έλπιζε.‘ 
Ενώ στην άλλη άκρη του κόσμου υπάρχουν παιδιά που είναι σχεδόν σκελετοί, και εκείνη τη 
μέρα πήραν το πρώτο τους γεύμα μετά από εβδομάδες. Μια άλλη οικογένεια θα μπορούσε να 
διαφεύγει από το ISIS και η καθυστέρηση στα σχέδιά σας θα μπορούσε να είναι η χάρη που 
χρειάζονται για να γλιτώσουν τη δολοφονία τους. 
Δεν βλέπετε, παιδιά Μου Μπορεί να είναι κάτι μικρό για εσάς, αλλά μπορεί να σημαίνει ζωή 
για κάποιον άλλον. Σας τα λέω αυτά γιατί θέλω να είστε χαρούμενοι δωρητές και να 
εμπιστεύεστε ότι κάθε ταλαιπωρία στη ζωή σας εξυπηρετεί έναν ιδιαίτερο σκοπό. Κάθε 
σταυρός που έχει δοθεί έχει ένα σημαντικό νόημα για τη λύτρωση των ψυχών. Πιθανότατα δεν 
θα το μάθετε μέχρι εκείνη την ημέρα που θα αποκαλυφθούν όλα τα έργα, αλλά μπορείτε να 
Με εμπιστευτείτε ότι το επέτρεψα για έναν πολύ καλό λόγο. 
Εκεί βρίσκει το νόημά του και ο αναξιοπρεπής πόνος- ψυχές που γεννιούνται σε σπαρακτική 
και σκληρή φτώχεια, όπου δεν υπάρχει τροφή και για να σταματήσουν τον πόνο στην κοιλιά 
τους, τρώνε πηλό. Παιδιά που γεννιούνται σε διαλυμένες, εξαρτημένες από τα ναρκωτικά 
οικογένειες, σε περιοχές όπου μόνο ένα μικρό ποσοστό των παιδιών επιβιώνει από τη λαίλαπα 
των συμμοριών και των παράνομων ναρκωτικών. 
Έχω μιλήσει σε όλους σας για αυτή τη δυναμική όπου μια ψυχή παίρνει μια απόφαση πριν 
από τη γέννηση και μετά πρέπει να ζήσει με αυτή και να υποστεί έναν πρόωρο θάνατο. Αυτά 
είναι πράγματα που θα γίνουν κατανοητά μόνο στον ουρανό, κοιτάζοντας πίσω. Αλλά τα 
μοιράζομαι μαζί σας τώρα, με την ελπίδα ότι δεν θα αποθαρρυνθείτε από τα βάσανα των 
άλλων στους οποίους δεν μπορείτε να φέρετε παρηγοριά. 
Όλα έχουν τον σκοπό τους, παιδιά Μου. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος σκοπός και μια 
δυναμική για κάθε πράγμα που συμβαίνει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Αλλά εφιστώ την προσοχή 
σας σε αυτά τα πράγματα για να σας πω ότι αν υπομείνετε αυτές τις θυσίες με ψυχραιμία και 
υπομονή, θα "δουλέψετε". Εκτελείτε ένα έργο που απαιτεί έντονη και προσεκτική 
επαγρύπνηση. Δεν είναι απλώς μια ενόχληση- είναι ένα απαραίτητο έργο για να ανακουφιστεί 
ο πόνος κάποιου άλλου. Δεν είναι απλώς μια ασθένεια- είναι ένα έργο φιλανθρωπίας που δίνει 
σε κάποιον άλλο ένα διάλειμμα, ώστε να μπορέσει να ξαναβρεί την ελπίδα του και να μπορέσει 
να σηκωθεί από τους αντίστοιχους λάκκους του και να επιστρέψει και πάλι στη ζωή σε Μένα. 
Ελπίζω αυτό να σας δίνει μια φρέσκια και ουράνια προοπτική όσον αφορά τους σταυρούς σας, 
ώστε να μπορείτε να χαίρεστε με αυτούς, καθώς άλλοι βρίσκουν το δρόμο τους, έχοντας δώσει 
με χαρά σε Μένα τα "όλα" σας. 
Αυτή είναι η αληθινή έννοια του: ‚Αρνήσου τον εαυτό σου, σήκωσε το σταυρό σου και 
ακολούθησέ με.‘ (Ματθαίος 16:24) 
Τώρα σας ζητώ αυτό το δώρο επειδή ζείτε σε επικίνδυνους καιρούς πριν από την επιστροφή 
Μου - μια εποχή που το κακό ονομάζεται καλό και το καλό κακό- μια εποχή που το σκοτάδι  
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που καλύπτει τη γη είναι τόσο τεράστιο που τίποτα δεν έχει πια νόημα- μια εποχή που οι ψυχές 
γεννιούνται στις πιο αποτρόπαιες συνθήκες και στερούνται κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Δεν είστε μόνο το φως του κόσμου - ένας πυρσός στο χέρι Μου που φωτίζει το σκοτάδι - είστε 
επίσης το φάρμακο που έστειλα στον κόσμο για να φέρει θεραπεία, κατανόηση και λύσεις, 
είστε δοχεία της αγάπης Μου. Το πιο ισχυρό φάρμακο είναι η αγάπη. 
Θέλω να το συνειδητοποιήσετε αυτό αυτές τις τελευταίες ώρες πριν από την Αρπαγή σας. 
Θέλω να έχετε γαλήνη εν μέσω των διαφόρων δοκιμασιών στις οποίες βρίσκεστε, των 
διαφόρων αντιφάσεων, των πραγμάτων που δεν βγάζουν νόημα. 
Σας παρακαλώ, θέλω να καταλάβετε ότι όλο το καλό που κάνετε θα ανταμειφθεί μια μέρα και 
κάθε μία από αυτές τις δοκιμασίες και αντιφάσεις έχει νόημα για Μένα. 
Σας ευλογώ τώρα με την υπομονή και την αντοχή Μου κατά τη διάρκεια αυτών των 
δοκιμασιών. Και σας ζητώ να θυμάστε: Αυτή είναι μια χαρούμενη ευκαιρία - να Μου δώσετε 
κάτι. Μην αφήσετε την καρδιά σας να πικραθεί, να εξαντληθεί ή να πέσει σε κατάθλιψη. Να 
ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι έργα, σκληρή δουλειά. Και δεν θα χάσετε την ανταμοιβή 
σας στον ουρανό." 
 
 
 

 
 


