
Θάνατος και καταστροφή... Μην φοβάστε τη φωτιά που πέφτει από τον ουρανό! 
12 Ιουνίου 2022 – Λόγια από τον Ιησού στον Ούντο για τους κατοίκους της καρδιάς και όλους 
εκείνους που έχουν και ακούν αυτιά 
 
Ο Ιησούς άρχισε... "Πες στους κατοίκους της καρδιάς να μην φοβούνται τη φωτιά που πέφτει 
από τον ουρανό, αλλά τη φωτιά που καίει στην κόλαση. Είμαι έτοιμος να σώσω ψυχές από την 
κόλαση αν με καλέσουν. 
'νθρωποι της Γης, σας ξεγέλασαν και σας εξαπάτησαν οι κυβερνήτες σας, αλλά αυτοί που είναι 
κακοί είναι σε υψηλές θέσεις. Παραπλανήθηκες πιστεύοντας ότι αυτό που κάνουν είναι καλό 
όταν είναι πραγματικά καθαρό κακό. Εσείς οι νέοι που έχετε εκπαιδευτεί στους τρόπους του 
κόσμου, έχετε πολλά να μάθετε για να ανακαλύψετε την αλήθεια της πρόθεσης πίσω από τις 
διδασκαλίες που σας έχουν προετοιμάσει να μισείτε αυτό που είναι καλό και σωστό. 
Εγώ δημιούργησα αυτόν τον όμορφο πλανήτη και τον διατήρησα. Αυτοί που με κατηγορούν 
ψευδώς είναι αυτοί που προετοιμάζουν αυτόν τον πλανήτη για τον θάνατό του. 
Η όλη πρόθεση του Σατανά είναι να σε καταστρέψει με τον πιο οδυνηρό τρόπο και να 
καταστρέψει και αυτόν τον πλανήτη. Μισεί εσένα και όλα όσα περιέχει αυτή η όμορφη γη και η 
μόνη του πρόθεση είναι να προκαλέσει πόνο, θάνατο και καταστροφή. 
Σας το λέω αυτό επειδή δεν γνωρίζετε την έκταση των απατεώνων και των καταστροφών που 
σχεδιάζονται εναντίον σας. Αυτό το έθνος βρίσκεται τώρα σε αδιέξοδο. έχει φτάσει στο σημείο 
από το οποίο δεν υπάρχει γυρισμός. 
Πρόκειται να εισέλθετε σε μια οδυνηρή στιγμή καταστροφής που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τίποτα άλλο. Σας καλώ όλους να προσευχηθείτε όσο ποτέ πριν, γιατί η ζωή σας εξαρτάται από 
αυτό. Αυτό που έρχεται είναι δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά θα είμαι εκεί για εκείνους που 
έχουν κάνει τα μαθήματά τους και είναι προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους 
άλλους". 
(Udo) Κύριε, σε παρακαλώ πες μας τι μας περιμένει. Ο Ιησούς απάντησε... 
(Ο Ιησούς) "Θάνατος και καταστροφή. Προσευχές, προσευχές και ακόμα περισσότερες 
προσευχές... Το έργο δεν είναι σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή, αλλά στην προσευχή. 
Διεισδύστε στην προσευχή. Πολλές ζωές εξαρτώνται από τις πιστές προσευχές και την 
επαγρύπνησή σας. Πολλές ζωές, χιλιάδες ζωές, όχι μόνο τα σώματά τους, αλλά και το πού 
προορίζονται να πάνε αφού πεθάνουν. Όπως σας είπα στην αρχή, μην ανησυχείτε για τις 
πυρκαγιές στη Γη, αλλά για εκείνες τις πυρκαγιές μέσα στη Γη, στην κόλαση, και φροντίστε για 
τη σωτηρία σας. 
Η βασιλεία του Θεού έρχεται με τρόπο που κανείς δεν θα περίμενε. Με βροντές, αστραπές και 
σημάδια στον ουρανό έρχομαι. Αλλά δεν είναι όλοι έτοιμοι για τον ερχομό μου, και αυτό ήταν 
το θέμα μεταξύ του Πατέρα μου και εμένα. Θέλουμε να σωθούν τόσα πολλά ακόμα, τόσα άλλα. 
Και ενώ η Νύφη μου περιμένει με ανυπομονησία τον Ερχομό μου, υποθέτοντας ότι είναι έτοιμη, 
πρέπει ακόμα να κοιτάξω σε εγωιστικές ζωές που ζουν για τον εαυτό τους και όχι για να έρθει 
το Βασίλειό Μου και το Θέλημά Μου να γίνει στη γη. 
Ενώ αυτό το «καρναβάλι» συνεχίζεται, οι ψυχές πεθαίνουν επειδή στερούνται τροφής, 
ρουχισμού, στέγης και αγάπης, και επειδή δεν γνωρίζουν τι σημαίνουν για Μένα. Ούντο, 
υπάρχουν ακόμα πολλοί που πρέπει να σωθούν πριν βγάλουμε τη Νύφη μου από τη Γη. Είσαι 
σοφός που έρχεσαι σε μένα για να αναζητήσεις αυτή τη σοφία, γιατί ενώ όλοι ασχολούνται με 
την αρπαγή, είμαι απασχολημένος ψάχνοντας για εργάτες για τα χωράφια, και δυστυχώς 
βρίσκω μόνο λίγους. 
Τι σημαίνει αυτό, πολυαγαπημένοι; Σημαίνει ότι πρέπει να περιμένω. Η νύφη μου εξακολουθεί 
να ασχολείται με τον εαυτό της και όχι με εκείνους που έχουν ανάγκη και εξακολουθούν να μην 
γνωρίζουν τίποτα για την τρυφερή μου αγάπη γι 'αυτούς. Το ευαγγέλιο πρέπει να κηρύσσεται 
ΟΛΌΙ σε όλη τη γη. Και παρόλο που είναι προφανές ότι θα μπορούσα να έρθω για τη νύφη 
μου ανά πάσα στιγμή, ακόμα περιμένω να συνεργαστεί... δηλαδή, να εργάζονται υπακοή στα 
χωράφια που ωριμάζουν για συγκομιδή. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Αρπαγή δεν θα λάβει χώρα τώρα. Αυτό αποφασίστηκε 
στον παράδεισο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ακόμα. Αλλά πρέπει να αφήσω στοιχεία και να 
αποπνέω την πιθανότητα να έρθω, ελπίζοντας ότι η πολύτιμη νύφη μου θα κάνει απολογισμό 
της ζωής της και θα ανακαλύψει ότι δεν μου μοιάζει πραγματικά. Ναι, αυτές είναι οι λεπτότερες 
λεπτομέρειες. Η νύφη μου πρέπει να είναι σαν εμένα. Πρέπει να διωχθεί, να απορριφθεί και  
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να υποβαθμιστεί στα μάτια του κόσμου. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν είναι 
απασχολημένη με το καθήκον μου να φέρω τη συγκομιδή. 
Θέλω να σας καταστήσω σαφές μια για πάντα ότι δεν δίνεται σε κάθε ψυχή να νηστεύουν 
αυστηρά. Σταματήστε τη νηστεία και εστιάστε στην αγάπη και το σερβίρισμα. Βλέπετε, ο 
εχθρός καταφέρνει να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας αποθαρρύνει εφιστώντας την 
προσοχή σας στις αδυναμίες σας. Αυτή είναι η αγαπημένη μέθοδος του Σατανά να χωρίζει 
έναν Χριστιανό από εμένα... Κατηγορία, ενοχή και ντροπή. Κάποιοι μετέτρεψαν τη νηστεία σε 
είδωλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ισχυρό και σημαντικό στη ζωή σας, αλλά μην το κάνετε 
είδωλο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είστε σε θέση να ακούσετε από Μένα αν δεν 
νηστευτείτε αυστηρά. Αυτό είναι ψέμα. Αν σε επέλεξα να ακούσεις νέα Μου, τότε θα το 
ακούσεις κι εσύ. Τιμώ την αυταπάπηση, αλλά μην την κάνεις "Θεό". 
Η υπερνάλωση και η ψυχαγωγία θολώνουν τις αισθήσεις και δημιουργούν ένα ορισμένο 
μούδιασμα. Για να είστε σε εγρήγορση, εγρήγορση και προσοχή στο κάλεσμά Μου, σας ζητώ 
να μετριάσουν αυτά τα πράγματα στη ζωή σας. Ούντο, θα σε σόκαρε αν έβλεπες τι περνάει 
από το μυαλό πολλών που νηστευτούν. Τόσοι πολλοί το κάνουν με ακάθαρτα κίνητρα. Θέλουν 
να είναι άγιοι όπως ο άγιος έτσι και έτσι, έτσι νομίζουν ότι μπορούν ακριβώς γρήγορα όπως 
αυτό και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν άγιοι. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι η αγάπη, η υπακοή και 
η ταπεινότητα που προετοιμάζουν την καρδιά... όχι μόνο εξωτερικές παρατηρήσεις. 
Αν τώρα ζητήσω από μια ψυχή να αποχή, τότε υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος γι' αυτό, και η 
υπακοή της θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ. Η πνευματική ζωή είναι γεμάτη υφάλους, εικασίες 
που φαίνονται ιερές αλλά είναι παγίδες. Γι' αυτό σου μαθαίνω... το καλύτερο πράγμα είναι η 
αγάπη. Κάποιος που φαίνεται κατάλληλος και τέλειος, νηστεία, προσεύχεται, χύει δάκρυα για 
τους άλλους, μεταδίδει λόγια γνώσης, αλλά δεν ενεργεί από φιλανθρωπία, αυτό το άτομο 
στερείται το πιο σημαντικό πράγμα. 
Τώρα είπα αρκετά, αλλά ήθελα να σας καταστήσω σαφές ότι αποφασίστηκε στον Ουρανό ότι 
υπάρχει περισσότερος χρόνος. Ωστόσο, πολλές καταστροφές θα έρθουν στη γη για να φέρουν 
τη Νύφη μου στην πρώτη γραμμή της συγκομιδής. Αυτές είναι κλήσεις αφύπνισης, όχι η 
τελευταία τρομπέτα. Σε παρακαλώ, μην αμφιβάλλεις για μένα σε αυτό το θέμα. 
Οπότε σου λέω: Μείνε συνεπής και προχώρα μπροστά. Εργαστείτε στον απόστολό σας, 
συμβάλλετε στη συγκομιδή και την εργασία στο My Fields. Φέρτε τις κουραστικές ψυχές που 
δεν γνωρίζουν ακόμα τη μεγάλη μου αγάπη γι' αυτές. 
Μην εκφοβίζεσαι από τον εχθρό που πάντα σε κατηγορεί και προσπαθεί να σε μετρήσει 
ενάντια στα δικά σου πρότυπα, τα οποία δεν έχω επιλέξει για σένα. Όχι, ακολουθήστε μόνο 
Εμένα, από υπακοή, και μην δημιουργήσετε τα δικά σας είδωλα από πνευματικές 
δραστηριότητες. Ακούστε τις οδηγίες Μου σχετικά με τη νηστεία και ακολουθήστε τις, γιατί μόνο 
εγώ ξέρω τι μπορείτε να κάνετε και τι δεν είναι καλό για εσάς. Αν το κάνεις αυτό, θα σε 
ευχαριστήσω πολύ. 
Επίσης, αναζητήστε κόλπα που σας δελεάζουν να κάνετε άλλα πράγματα επειδή φαίνονται 
πιο "ιερά" στα μάτια σας. Όχι, αυτό οδηγεί σε καυχησιολογία. Η ταπεινοφροσύνη και η υπακοή 
θα εξαλείψουν αυτές τις παγίδες που τόσο εύκολα έχετε πέσει στο παρελθόν. 
Γλυκές μου γυναίκες, σας ευλογώ τώρα με γιρλάντες χάρης και ειρήνης που γεννήθηκαν από 
τη Δικαιοσύνη μου. Αφήστε τους να ξεκουραστούν στους ώμους σας και αυξήστε την 
εμπιστοσύνη σας στην πολύ ιδιαίτερη σχέση μας." 


