
Ποτέ μην εξαρτάτε από τίποτα ή κανέναν εκτός από μένα 
1 Ιουνίου 2022 – Λόγια από τον Ιησού στον Ούντο για τη νύφη και όλους όσους έχουν και 
ακούν αυτιά 
 
Ο Ιησούς άρχισε... "Αγαπημένες μου νύφες, είμαι εδώ για σας. Είμαι πάντα μαζί σου και σε 
καθοδηγώ. Αν και συχνά δεν γνωρίζετε το My Voice, έχετε μια παρόρμηση να κάνετε κάτι και 
ακολουθείτε αυτή την παρόρμηση. Συχνά εγώ σου ζητάω μια χάρη. Απλά δεν το προσέχεις. 
Πολλοί από εσάς έχετε πολύ υπάκουες καρδιές. Καρδιές που είναι συντονισμένες με τις 
επιθυμίες Μου. Μέσα από σένα, κάνω αφάνταστα καταπληκτικά πράγματα χωρίς να το ξέρεις. 
Είναι η μεγάλη σου αγάπη για Μένα, η μεγάλη σου επιθυμία να Με ευχαριστήσεις, που σε 
οδηγεί σε κάθε απόφαση και κάθε κίνηση, όσο μικρή κι αν είναι. Σου είμαι απείρως ευγνώμων 
που μου έφερες την άνεση που χρειαζόμουν τόσο πολύ. Παρακαλώ, ανεξάρτητα από το πόσο 
δύσκολο ή αποθαρρυνμένο μπορεί να αισθάνεστε, μην εγκαταλείψετε αυτή την πρακτική να 
κάνετε αυτά τα μικρά πράγματα για μένα από αγάπη για μένα. 
Ναι, τα μικρά πράγματα οδηγούν στα μεγάλα πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε 
καταστείλει τη σκέψη της φιλοδοξίας και της απόκτησης επιρροής μεταξύ των ανθρώπων. Αν 
και δεν θα ήταν δύσκολο για σένα να έχεις αυτού του είδους την επιρροή στον κύκλο των φίλων 
σου, την απέφευγες από φόβο υπερηφάνειας και ματαιοδοξίας. Νύφες μου, από αυτή την 
άποψη με ακούσατε πολύ προσεκτικά και εστιάσατε την καρδιά σας μόνο σε Μένα - και με 
αυτόν τον τρόπο έχετε επίσης παρακάμψει πολλές παγίδες του εχθρού που θα είχαν στηθεί 
για εσάς με αυτόν τον τρόπο. 
Πούλησες όλα τα σχέδιά σου στον κόσμο για να αγοράσεις αυτό το πολύτιμο μαργαριτάρι... 
την ευτυχία της καρδιάς Μου. Πώς μπορώ να σας ευχαριστήσω γι' αυτό; Για χιλιοστή φορά – 
δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ευχαριστήσω γι 'αυτό. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι είσαι στο σωστό 
δρόμο. Με ευχαριστείτε, και σε αυτόν τον σκοτεινό και έρημο κόσμο, ο καθένας σας είναι η 
Ηλιαχτίδα μου. Δεν μπορείς καν να φανταστείς τι έχω ετοιμάσει για σένα στην άλλη πλευρά 
όταν έρχεσαι να ζήσεις μαζί Μου στον Παράδεισο. Αρκεί να πούμε ότι δεν θα κουραστείτε ή 
θα αποθαρρύνεστε ξανά. Οι βαθύτερες επιθυμίες της καρδιάς σας θα ικανοποιηθούν και θα 
ζήσετε με συνεχή χαρά και ευδαιμονία, ακόμα κι αν μερικές φορές θα θρηνήσεις την απώλεια 
των συνανθρώπων σου στη Γη. 
Θέλω να ξέρεις ότι η μικρότητά σου κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμη και στον 
κόσμο της Εκκλησίας μου και των δομών της, όπου υπάρχουν μερικές φορές ατελείωτες 
προθέσεις προώθησης και αναγνώρισης, ένας αγώνας για περισσότερη επιρροή και έλεγχο. 
Το μισώ αυτό, και πρέπει να το βλέπω στο σώμα μου κάθε μέρα. 
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφοσίωσή σου σε αυτή τη μικρότητα μου δίνει ανείπωτη 
χαρά, ακόμα και ευδαιμονία, επειδή επέλεξες το καλύτερο μέρος. Ω, αγαπητοί μου, ποτέ μην 
κάνετε τίποτα από την επιθυμία να ευχαριστήσει τους ανθρώπους ή να πάρει το χειροκρότημα 
τους. Οι τρόποι του Σατανά είναι τόσο ύπουλοι, και μέσα από αυτή τη στάση πολλοί 
παγιδεύονται και καταρρίπτονται. Χάνουν την παρέα μου και τη γλυκύτητα που απολαύσαμε 
στον κήπο της καρδιάς τους. 
Ήθελαν τον κόσμο, την επιρροή και τα χρήματα – περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα 
από τα πράγματα του κόσμου – έτσι επέλεξαν την πολιτική ζωή μέσα στην Εκκλησία για να 
συγκεντρώσουν πλούτο και φήμη. Πόσο όμορφη είναι η μικρότητά σας δίπλα σε αυτά τα 
πλάσματα που δημιουργήθηκαν στην εικόνα Μου και μετατράπηκε σε τραγελαφικά τέρατα από 
τις δηλητηριώδεις επιθυμίες τους. Μην αφήσεις αυτόν τον τρόπο ζωής να σε ξεγελάσει. Είσαι 
πραγματικά η ηλιαχτίδα μου σε αυτόν τον κόσμο, και ο Σατανάς απεχθάνεται την απόφασή 
σου να με τιμήσεις. 
Όταν προάγεσαι, όταν οι πόρτες ανοίγουν για σένα, να προσέχεις. Δεν είναι όλα όπως 
φαίνονται. Μην εξαρτάτε από τίποτα ή κανέναν έξω από μένα. Συχνά φαίνεται αβλαβές να 
απολαύσετε τα οφέλη αυτών των θέσεων και ο εχθρός κρυφά σας προσελκύει στα σχέδιά του 
να εξαρτηθείτε από οτιδήποτε εκτός του εαυτού σας. Οτιδήποτε εκτός από τον εαυτό σου και 
τη σχέση σου μαζί Μου είναι πολύ επικίνδυνο. Ποτέ μην εξαρτάτε από τίποτα ή κανέναν εκτός 
από μένα. 
Να είστε πάντα έτοιμοι να εγκαταλείψετε αυτή τη θέση, αν μπείτε στον πειρασμό να 
συμβιβαστείτε. Να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα βήμα πίσω και να διατηρήσετε τη σχέση σας 
μαζί Μου αντί να ακολουθείτε αυτά τα πράγματα και να υποκύπτετε σε συμβιβασμούς - γιατί  
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αυτό θα είναι η καταστροφή σας. Είναι προτιμότερο να μην έχετε αυτή τη θέση, παρά να πάρετε 
αυτό που θέλετε κάνοντας συμβιβασμό σε αυτό που πιστεύετε ότι σας έχω καλέσει να κάνετε 
και σε αυτό που είστε πεπεισμένοι στο εσωτερικό σας ότι είναι σωστό. Ακολουθήστε αυτόν τον 
ασυμβίβαστο τρόπο ζωής και θα συνεχίσετε να είστε η ηλιαχτίδα Μου. 
Ο Σατανάς μισεί αυτό που έχετε. Μισεί την ταπεινοφροσύνη σας. Μισεί τις συζητήσεις σας μαζί 
Μου. Μισεί τη λατρεία σας και όλος ο σκοπός του είναι να σας τα πάρει αυτά τα πράγματα. Γι' 
αυτό να είστε προσεκτικοί. 
Εν τω μεταξύ, διαδώστε τη χαρά και την ειρήνη του να Με έχετε ως Κύριό σας και απαρνηθείτε 
την κενότητα του κόσμου. Προστατέψτε το ραντεβού μας με ανυποχώρητη επαγρύπνηση, 
ώστε να μην γίνετε αδύναμοι ή χλιαροί και απομακρυνθείτε από Μένα. 
Θυμηθείτε, νύφες Μου, είστε η λιακάδα Μου, είστε το φως Μου μέσα στο σκοτάδι αυτού του 
κόσμου, και σας φοβάται μαζικά το βασίλειο του σκότους. Οι άγγελοί σας είναι πολύ ανώτεροι 
από οτιδήποτε έχει ο εχθρός και δεν φοβούνται να πάρουν την εξουσία και να ελέγξουν τον 
εχθρό. Είσαι η αιώνια αγάπη Μου. . . σε σας έχω μεγάλη χαρά. " 
 
 


