
Ο Ιησούς λέει... Έχετε δει την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων και έχετε 
καταλάβει το μήνυμα? 
18. Απρίλιος 2019 - Λόγια από τον Ιησού προς τον Udo, και για όλους όσους έχουν αυτιά να 
ακούσουν 
 
"Η Ρώμη και η Αλεξάνδρεια κ. λπ. υιοθέτησαν κάποιους από τους σικ τρόπους των πλουσίων 
και ισχυρών. Δεν μου αρέσει αυτό. Η ειλικρίνεια και η απλότητα, με την οποία οι φτωχοί 
μπορούν να ταυτιστούν, είναι αυτό που θέλω για τους ιερείς Μου. Η Ρώμη πέφτει, το ίδιο και 
όλες οι άλλες θρησκευτικές κοινότητες, καθώς εισπράττουν πλούτο, δύναμη και κύρος μέσω 
των λειτουργιών τους. 
Είχαν προειδοποιηθεί από την αρχή από τους αποστόλους, αλλά αντ' αυτού επέλεξαν το δικό 
τους θέλημα και τη δόξα για να αποκτήσουν δύναμη, θέση και σεβασμό μέσω των 
διεφθαρμένων πλουσίων. 
Θα έρθει μια εποχή που θα είμαι στη γη, όταν η λειτουργία θα μεταμορφωθεί. Αλλά εσείς, ως 
θνητοί άνθρωποι, δεν μπορείτε να βελτιώσετε τον Μυστικό Δείπνο που γιόρτασα με τους 
αποστόλους Μου. 
Αν θέλετε να με ευχαριστείτε μόνο εμένα και όχι τους ανθρώπους, θα αφήσετε στην άκρη αυτές 
τις ανόητες παρορμήσεις να θέλετε να μιμηθείτε τον κόσμο. Προσκολληθείτε στην Καρδιά Μου 
με όλη σας τη δύναμη και επιστρέψτε στον τρόπο που το έκανα- αν και μπορείτε να 
συμπεριλάβετε απλές προσευχές μετάνοιας και παρακλήσεις για τους άλλους. Αυτό θα Με 
ευχαριστήσει πολύ και θα φέρει άφθονους καρπούς χωρίς κοσμική μόλυνση. 
Αγαπημένη μου, αισθάνομαι σαν να μιλάω σε αδιαπέραστα τείχη, όταν όλα τα αιτήματά Μου 
αγνοούνται και προτιμώνται οι δρόμοι των ανθρώπων. Αγωνίζεστε ενάντια σε ένα τέρας 
τεραστίων διαστάσεων που ο Σατανάς έχει χτίσει στις εκκλησίες κατά τη διάρκεια των αιώνων. 
Γι' αυτό νιώθετε ότι οι εκκλήσεις σας πέφτουν στο κενό. 
Για χάρη της πίστης, δεν θα τιμωρήσω ή θα αναλύσω προς το παρόν, αλλά ο σάπιος καρπός 
θα εμφανιστεί όπου οι υπηρέτες προσκολλώνται σε κοσμικούς τρόπους. 
Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα προτιμούσα το Δείπνο Μου να γιορτάζεται σε μια καλύβα 
με γρασίδι, με φύλλα μπανάνας και απλά πήλινα αγγεία. Εξαιτίας των αλλοιωμένων 
λειτουργιών και των καθαγιασμένων αντικειμένων της Αγίας Τράπεζας στον υπερβολικό 
πλούτο τους, οι φτωχοί πεινούν και φωνάζουν στον ουρανό για δικαιοσύνη, και το έκαναν αυτό 
σε όλες τις γενιές. Αλλά αυτό θα σας γίνει σαφές όταν έρθω. 
Προς το παρόν, η Καρδιά Μου επιθυμεί απλότητα, ακόμη και φτώχεια, και να γίνεται με μεγάλο 
σεβασμό προς το Σώμα Μου και το Αίμα Μου. Αλλά ποιος θα Με ακούσει Ποιος έχει αυτιά που 
ακούνε? 
Δεν είδατε την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων Δεν βλέπετε το μήνυμα σε αυτό Το 
μήνυμα είναι απλό… Τώρα έχει έρθει η ώρα που οι συμβιβασμοί στην Εκκλησία Μου και 
οι πικροί καρποί τους θα καταστραφούν. 
Όταν σταθείτε μπροστά στη γκιλοτίνα, θα συνειδητοποιήσετε τις συνέπειες της διδασκαλίας 
Μου- όχι όταν σταθείτε μπροστά σε ένα μεγάλο έργο τέχνης και αρχιτεκτονικό θαύμα. 
Τα σημάδια είναι επάνω σας, λαέ Μου. Καθαρίζω το σπίτι και χωρίζω τα πρόβατα από τις 
κατσίκες. Εκείνοι που προσκολλώνται σε αυτόν τον κόσμο θα παραδοθούν στα κοπάδια των 
κατσικιών του Σατανά. Εκείνοι που ανήκουν στο ποίμνιό Μου θα αρπαχτούν. 
Αυτοί που θα μείνουν πίσω θα ξεκαθαρίσουν τις προτεραιότητές τους και θα επιλέξουν ποιον 
θα υπηρετήσουν. Οι τράγοι θα έχουν υψηλό κύρος και τα πρόβατα θα οδηγηθούν στη σφαγή. 
Είχατε πολλά χρόνια για να αποφασίσετε. Αυτό σας έχει οδηγήσει στο να βολευτείτε στο 
φράχτη και να ασχοληθείτε και με τους δύο κόσμους. Ο φράχτης καταρρέει και θα αναγκαστείτε 
να πάρετε μια τελική απόφαση. 
Εκείνοι που τώρα χειροτονώ και διορίζω δεν θα ασχολούνται με κοσμικές υποθέσεις- αντίθετα, 
θα ζουν κάθε στιγμή της ζωής τους αποκλειστικά για Μένα, όσο καλύτερα μπορούν. 
Αυτό σημαίνει ότι οι γάμοι θα τελειώσουν, τα παιδιά και οι συγγενείς θα χαθούν, η άνετη ζωή 
θα μείνει στο περιθώριο, γιατί τα πρόβατά Μου θα είναι και οι μαχητές Μου που θα ζουν στις 
πιο σκληρές συνθήκες ως στρατιώτες του Θεού στη γη, χωρίς να στρέφουν το κεφάλι τους σε 
όλο τον πλούτο του κόσμου που περνάει από δίπλα τους. Το μόνο τους μέλημα θα είναι η 
σωτηρία των ψυχών και η είσοδός τους στον ουρανό. 



Θα είναι συνδεδεμένες με την Καρδιά Μου και θα είναι μικρές, αλλά πανίσχυρες μαζί με τη 
δύναμή Μου. Θα είναι άσχημες για τον κόσμο, αλλά ένδοξες για τους αγγέλους που τις 
συνοδεύουν στα καθήκοντά τους. Θα χύσω τον πλούτο της Καρδιάς Μου πάνω σ' αυτούς τους 
απλούς. Και ο κόσμος θα εκπλαγεί. Θα έρθουν από τη φτώχεια της φάτνης και θα μπορέσουν 
να θρέψουν χιλιάδες ανθρώπους, όπως ακριβώς έκανα κι εγώ. 
Θα είναι ο λαός Μου και Εγώ θα είμαι ο Θεός τους. Επιλέξτε με σύνεση." 
 
 
 
 

 
 


