
Καλλιτέχνες και μουσικοί μου…Μη φοβάστε ούτε τον κόσμο ούτε την 
περιφρόνηση των συγγενών 
2. Αύγουστος 2022 - Λόγια του Ιησού προς τον Udo για τους κατοίκους της καρδιάς και όλους 
όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
"Ας μιλήσουμε για τους μουσικούς. Έχουν την καρδιά Μου τυλιγμένη γύρω από το μικρό τους 
δάχτυλο. Όταν είναι τόσο βυθισμένοι σε Μένα που ολόκληρη η καρδιά τους λαχταρά να 
εκφράσει την αγάπη τους για Μένα, μπορώ να κάνω υπέροχα πράγματα μέσω αυτών. Δεν 
μπορώ να κάνω πολλά με τους μουσικούς που παίζουν για τον εαυτό τους ή για τον κόσμο, 
και το χάρισμά τους χάνεται ή γίνεται η καταστροφή τους. 
Αυτό συνέβη στον Εωσφόρο, ο οποίος ηγείτο των ουράνιων χορωδιών στη λατρεία και το 
τραγούδι. Πόσο τραγική ήταν η ημέρα που αμάρτησε και έπεσε. Τον θρήνησα πολύ, αλλά δεν 
μπορούσα να κάνω τίποτα, γιατί είχε ελεύθερη βούληση. Ήξερα ποιο θα ήταν το τέλος του και 
λυπήθηκα πολύ. 
Θέλω να μιλήσω σε όσους από εσάς είναι καλλιτεχνικά προικισμένοι. Γνωρίζω τον διωγμό που 
περνάτε. Ξέρω ότι ο κόσμος σας αντιμετωπίζει σαν να είστε άχρηστοι και θέλω να σας πω ότι 
τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Οι δυνατότητές σας είναι 
τεράστιες, αρκεί να είστε έτοιμοι να υπομείνετε την περιφρόνηση που σας δείχνει ο κόσμος. 
Σημαίνει το δώρο σας τόσα πολλά για εσάς που είστε διατεθειμένοι να παραιτηθείτε από τα 
πολιτισμένα φτιασίδια που συνοδεύουν την επιτυχία; Είστε έτοιμοι να αφιερώσετε όλη σας τη 
ζωή στο δώρο σας και να υποφέρετε από δυσκολίες κατά καιρούς; Σημαίνω τόσα πολλά για 
εσάς που έχετε απαρνηθεί την κοσμική ατζέντα;  
Φωνάζω τους χρισμένους Μου, τους καλλιτέχνες Μου και τους μουσικούς Μου που είναι ικανοί 
να επαναφέρουν τις καρδιές των ανθρώπων σε Μένα. Σας χρειάζομαι στη μάχη, δηλαδή σας 
χρειάζομαι στην πρώτη γραμμή για να στρέψετε τις καρδιές των ανθρώπων μακριά από τον 
καταστροφικό τρόπο ζωής τους. Χρειάζομαι τη μουσική σας, τα γραπτά σας, την υποκριτική 
σας, τους πίνακες και τις ταινίες σας για να αγγίξω τις ψυχρές καρδιές αυτού του κόσμου. 
Τόσοι πολλοί περιπλανώνται σε αυτόν τον κόσμο και δεν ξέρουν πού να πάνε, τι να κάνουν, 
πώς να καλλιεργήσουν την τέχνη τους και να τη χρησιμοποιήσουν για Μένα. Περιφρονούνται 
και γελοιοποιούνται από τα μέλη της οικογένειάς τους και ο κόσμος τους δυσκολεύει πολύ να 
επιβιώσουν. Αλλά σας λέω, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Μήπως η έκφραση 
της αγάπης σας για Μένα ξεπερνά την ανάγκη σας για οικονομική ασφάλεια και την 
αναγνώριση των οικογενειών σας; Με άλλα λόγια, είστε έτοιμοι να πεθάνετε για Μένα; Είστε 
έτοιμοι να γίνετε ένα τίποτα για Μένα; Είστε έτοιμοι να ζήσετε στην άκρη για Μένα; 
Θα σας καλύπτω πάντα τις ανάγκες σας, αλλά δεν θα σας υπερασπιστώ από τους συγγενείς 
σας, γιατί η ντροπή που σας προκαλούν είναι η δόξα σας και σας βοηθά να γίνετε αυτό που 
πραγματικά είστε. Όταν χρησιμοποιείτε τα χαρίσματα που σας έχω δώσει για τη Βασιλεία Μου, 
αυξάνω τα χαρίσματά σας και ενισχύω το χρίσμα. 
Η περιφρόνηση και ο χλευασμός θα αυξηθούν επίσης, αλλά αυτή είναι η δόξα σας στον 
ουρανό, επειδή απορρίψατε τον κόσμο για να ζήσετε για τις ψυχές, για να αφιερώσετε τη ζωή 
σας στην υπηρεσία Μου, ανεξάρτητα από το σε τι σας καλώ και σε τι σας χρησιμοποιώ. 
Όπως ομολόγησε ο Παύλος: Μάλιστα, θεωρώ επίσης ότι τα πάντα είναι ζημιά για χάρη της 
υπερέχουσας αξίας της γνώσης του Χριστού Ιησού του Κυρίου μου. Για αυτόν έχω ζημιωθεί 
τα πάντα και τα θεωρώ σκουπίδια, για να κερδίσω τον Χριστό. (Φιλιππησίους 3:8) 
Αυτό είναι το μέρος που πρέπει να βρίσκεστε, θησαυροί Μου, ακριβώς εδώ δίπλα Μου, όπου 
κερδίζετε τη γελοιοποίηση και την περιφρόνηση, όπως έκανα κι εγώ. Αυτό αποδεικνύει την 
αυθεντικότητά σας. Αυτή είναι η αγνή αγάπη στην καρδιά σας που αρνείστε να μοιραστείτε με 
τον κόσμο. Αληθινά, δεχτήκατε την απώλεια και τη θεωρήσατε πολύτιμο κέρδος σας, όπως ο 
έμπορος που πούλησε όλα όσα είχε για να αποκτήσει ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας. 
(Ματθαίος 13:45-46) 
Τώρα μπορώ να σας χρησιμοποιήσω για να οικοδομήσω τη Βασιλεία Μου και να ταΐσω τα 
αρνιά και τα πρόβατά Μου. Σας φωνάζω: μη φοβάστε, ελάτε να Με υπηρετήσετε και θα 
φροντίσω για τις ανάγκες σας και θα σας κάνω ένα μεγάλο έθνος αφιερωμένο σε Μένα και στη 
Δόξα Μου για όλη την αιωνιότητα. Μη φοβάστε λοιπόν να φύγετε από τον κόσμο, έχετε επιλέξει 
το καλύτερο μέρος και δεν θα σας το στερήσουν. Θα σας δώσω ό,τι χρειάζεστε και η χαρά σας 
θα είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι νομίζατε.   
Είμαι μαζί σας, είμαι για σας και είστε πραγματικά η χαρά Μου." 


