
Ο Ιησούς εξηγεί... Παγιδευμένοι από τον Σατανά και τη “Νύχτα του Απόκριες“ 
Λόγια από τον Ιησού προς τον Ούντο για τους υπηρέτες του Σατανά, τους κατοίκους της 
καρδιάς και όλους όσους έχουν και ακούν αυτιά 
 
(Ούντο) “Κύριε, ποιο είναι το μήνυμά Σου σήμερα;“ 
(Ιησούς) “Η τιμωρία ανήκει σε Μένα, λέει ο Κύριος. Ο Σατανάς είναι ο εγκληματίας. Είμαι ο 
Θεός. Κανένα όπλο εναντίον σας δεν θα πετύχει. Έχετε επιλέξει να Με ακολουθείτε και να 
υπηρετείτε με όλη σας τη ζωή. Δεν πρέπει να σας προστατεύσω από τους κακοποιούς; Για 
όλες τις ημέρες, η ημέρα του Σατανά (31 Οκτωβρίου) είναι το Απόκριες, όπου γιορτάζουν 
την ήττα τους.“ 
(Ούντο) “Γιατί γιορτάζουν την ήττα;“ 
(Ιησούς) «Αυτό ακριβώς είναι. Δεν καταλαβαίνουν ότι ηττώνται – γι' αυτό γιορτάζουν. Δεν 
μπορώ να σώσω τους έκπτωτους αγγέλους, έχουν σφραγίσει τη μοίρα τους. Αργά ή γρήγορα 
θα πάτε στη Λίμνη της Φωτιάς. Αλλά μπορώ να σώσω εκείνους που τους μαστίζουν. Μπορώ 
επίσης να σώσω εκείνους που εξαπατούνται από αυτούς. Γι' αυτό προσεύχεσαι για τους 
εχθρούς σου. 
Τους είδα όταν ήταν αθώοι και αγνοί, πριν συμβεί η αμαρτία και έκαναν συμφωνία με τον 
διάβολο. Είδα τον πόνο της και τον κακοποιό της. Τους παρότρυνα να μην ακολουθήσουν τον 
δρόμο της τιμωρίας και του θυμού, αλλά να συγχωρήσουν και θα τους θεραπεύσω. Κάποιοι 
Με άκουσαν καθαρά και απομακρύνθηκαν ούτως ή άλλως. Μερικοί είχαν μια βαθιά αίσθηση 
ότι ήταν λάθος όταν ακολούθησαν τις σαρκικές αντιδράσεις τους, αλλά συνέχισαν ούτως ή 
άλλως. Και μερικοί δεν Με άκουσαν καθόλου – ήταν κουφοί. Αλλά τα άγγιξα όλα με κάποιο 
τρόπο. 
Ξέρω τι μπορεί να γίνει με μια ψυχή που έχει χάσει το δρόμο της μόλις απομακρυνθεί από το 
κακό. Μπορεί να επιτύχει την ύψιστη αγιότητα και υπηρεσία στη Βασιλεία Μου, αλλά πρώτα 
πρέπει να συγχωρήσει τους εχθρούς της, να απαρνηθεί τον Σατανά και να μετανοήσει για όλες 
τις κακές πράξεις, να μετανοήσει για κάθε κακή πράξη και μετά να έρθει σε Μένα και θα την 
αποκαταστήσω. Όχι μόνο θα αποκαταστήσω, θα βάλω μια φρουρά πάνω τους, ώστε κανένα 
κακό να μην μπορεί να τους μολύνει. Με άλλα λόγια, θα προστατευτεί από τα αντίποινα του 
Σατανά και των μαγισσών του. 
Πρέπει όμως να αγκαλιάσει όλους τους δρόμους Μου και να μην γυρίσει ποτέ! 
Δεν μπορώ να προστατεύσω μια ψυχή που γυρίζει πίσω. Όσο ζει στην ασφάλεια του 
περιβόλου των προβάτων, κανένας λύκος ή λιοντάρι δεν μπορεί να την πάρει. Αλλά όταν 
πηδάει πάνω από το φράχτη ή επιστρέφει στους παλιούς της τρόπους, είναι αρκετά ευάλωτη 
και ευάλωτη. 
Θέλω μια ερωτική σχέση μεταξύ μας. Θέλω να επικαλεστούν τον Πατέρα Μου, τον Πατέρα 
τους - γιατί πραγματικά προήλθαν από Αυτόν αρχικά. Τους αγαπάει πάρα πολύ, είναι παιδιά 
Του και το να τους χάσει είναι το ίδιο με το να χάσει κάποιον που Τον υπηρετεί. Αγαπιούνται 
άνευ όρων." 
(Ούντο) “Κύριε, κάνεις άλλη μια έκκληση στους σατανιστές σήμερα;“ 
(Ιησούς) “Αυτό κάνω. Και καλώ τους κατοίκους της καρδιάς Μου να αφιερώσουν αυτή 
την ημέρα στην προσευχή γι' αυτούς, ώστε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην 
καρδιά του Πατέρα Μου. Θα τους οδηγήσω. Θα τους θεραπεύσω. Θα τους διδάξω.  
Θα τους ελευθερώσω και θα τους συγχωρήσω. Θα κάνω ό,τι θα έκανε ένας καλός πατέρας 
για το αγαπημένο του παιδί.  
Αλλά αυτή η έννοια είναι ξένη γι 'αυτούς. Μακάρι να Με πλησιάσουν και να Μου δώσουν μια 
ευκαιρία, θα τους δείξω το αληθινό νόημα της αγάπης. Και ποτέ ξανά δεν θα πεινάσουν για 
αυτή την αγάπη. Θα τους το παρέχω καθημερινά σαν φρέσκο μάννα, μακάρι να Μου δώσουν 
την ευκαιρία και να έρχονται σε Μένα καθημερινά. 
Πολλοί από εσάς που το κάνετε αυτό, καλείστε να είστε προφήτες και θεραπευτές στη Βασιλεία 
Μου. Πολλοί από εσάς δεν είχατε παρά μόνο τραγωδίες στη ζωή σας –ανείπωτες τραγωδίες– 
και ποτέ δεν μάθατε τι σημαίνει να έχεις μια στοργική μητέρα ή πατέρα. Πολλοί από εσάς 
ήσασταν καταραμένοι για να μείνετε στο κοπάδι των μαγισσών, παρόλο που υπάρχουν 
στιγμές που θέλετε να βγείτε έξω. Φοβάσαι τι σου γίνεται. 
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Ο Δάσκαλός σας είναι ένας σκύλος στην αλυσίδα και εγώ είμαι αυτός που κρατάει το άλλο 
άκρο. Δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο από όσο επιτρέπω και αν στραφείτε σε Μένα, 
θα σας ελευθερώσω πραγματικά και θα σας προστατεύσω από Εκείνον. 
Έχετε δει σε αυτό το κανάλι πόσο σας αγαπώ όλους. Είδατε πώς σας καθοδηγώ, πώς 
περιμένω να δείτε πώς θριαμβεύω επί των εχθρών των παιδιών Μου που Με υπηρετούν. 
Έχετε δει τον πραγματικό Διδάσκαλο και Δημιουργό που δεν λέει ψέματα. Και έχετε δει την 
προσωπικότητά Μου και ότι είμαι ένας καλός και προσιτός Θεός. 
Μερικοί από εσάς απομακρύνθηκαν από Μένα επειδή χάσατε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο 
και συνεχίζετε να αναρωτιέστε: "Αν είστε Θεός, γιατί τους αφήσατε να πεθάνουν; 
Προσευχήθηκα σε σένα!“ Αλλά δεν έχετε τις ίδιες πληροφορίες που έχω εγώ. Δεν ξέρετε τι θα 
τους είχε συμβεί αν δεν τους είχα καλέσει σπίτι τους. Δεν καταλαβαίνεις το «γιατί» γιατί είσαι 
απλά ένα μικροσκοπικό πλάσμα και εγώ είμαι αυτός που σε διαμόρφωσε στη μήτρα. 
Οι δρόμοι μου δεν είναι οι δρόμοι σας και δεν θα τους καταλάβετε ποτέ. Αλλά υπήρχε ένας 
πολύ καλός λόγος για όλα όσα επέτρεψα, ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολο φαινόταν. Και 
μερικοί από αυτούς τους λόγους έχουν να κάνουν με τη σωτηρία σας. Πρώτον, οι ψυχές 
συμφωνούν μαζί Μου πριν έρθουν στη Γη για το είδος της ζωής που θα ζήσουν. Συμφωνήσαμε 
σε αυτό και πολλοί που φαίνεται να πεθαίνουν παράλογα είναι μάρτυρες που δίνουν τον πόνο 
τους και τη ζωή τους σε άλλους που τους αγαπούν. Ακόμα και τα φυτά και τα ζώα 
καταλαβαίνουν τι τους ζητώ να κάνουν. 
Όλα τα καλά πράγματα που έχετε αγαπήσει σε αυτό το άτομο είναι μόνο μια αντανάκλαση της 
αγάπης Μου για σας. Αγαπούσαν την παρέα σας και ήθελαν πάντα να είναι μαζί σας; 
Αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο και ακόμη περισσότερο. Θα το έκανα και αυτό – το οποίο 
απέδειξα όταν πέθανα τον αγωνιώδη θάνατο ενός εγκληματία στο Γολγοθά. Σε προστάτευσαν; 
Κάνω το ίδιο, κάθε μέρα, ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις τις πολλές φορές που έχεις έρθει κοντά 
στο θάνατο. Ήταν διασκεδαστικό να είμαι μαζί τους; Έτσι είναι μαζί Μου  ́ αν θέλεις να 
καλλιεργήσεις αυτή τη σχέση μαζί Μου. Σας προσκαλούμε. Σας φρόντισαν; Έτσι το κάνω, κάθε 
μέρα... αλλά δεν το παρατηρείς. 
Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Υπάρχουν μόνο θεϊκά γεγονότα. 
Έχετε όνειρα; Και υπάρχουν δώρα και κλήσεις που πάντα θέλατε, αλλά σας έχουν πει ότι είστε 
χαμένος και δεν έχετε ταλέντο; Ή προσπαθήσατε και αποτύχατε; Έτσι νομίζατε ότι τα ξόρκια 
θα σας έφερναν αυτό που θέλατε. 
Ξέρετε ότι ο Σατανάς θα πάρει τη ζωή σας και θα σας βυθίσει στην κόλαση και το μαρτύριο 
όταν είναι έτοιμος να σας εκμεταλλευτεί; Ναι, σε χρησιμοποιεί. Σε χρησιμοποιεί για να διαδώσει 
τη θρησκεία του. Ξέρεις ότι μπορώ να αλλάξω το DNA σου και να σου δώσω τα χαρίσματα και 
τα ταλέντα που πάντα ήθελες; Μπορώ ακόμη και να σας διδάξω πώς να τα χρησιμοποιήσετε 
και να σας οδηγήσω σε δρόμους που ικανοποιούν τη ζωή σας. 
Νομίζεις ότι τα χρήματα, οι γυναίκες ή οι άνδρες και το ταλέντο είναι αυτό που θέλεις, αλλά αν 
τα έχεις όλα αυτά και νιώθεις αυτό το κενό μέσα σου, θα δεις ότι τίποτα δεν σου φέρνει διαρκή 
ικανοποίηση. Όλα είναι άδεια επειδή η καρδιά σας δημιουργήθηκε για Μένα. Και μέχρι να Με 
έχεις κι Εγώ μέσα σου, θα νιώθεις άδειος, όσο κι αν έχεις. 
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για Μένα και τι κάνω για τα παιδιά Μου και 
ο Σατανάς δεν θα σας πει. Είναι ο πατέρας του ψεύδους και τίποτα από όσα λέει δεν μπορεί 
να γίνει πιστευτό. Ελπίζω να μην περιμένετε να μάθετε. Ελπίζω να μην περιμένετε μέχρι να 
είναι πολύ αργά. 
 
Σας φωνάζω λοιπόν ξανά, εσάς που λατρεύετε τον Σατανά και ρίχνετε ξόρκια και ξόρκια γύρω 
σας. Σε καλώ στην Καρδιά Μου. Σε αγαπώ αληθινά και θέλω να είσαι μαζί Μου για πάντα. 
Ξέρω τι έχεις κάνει και σε αγαπώ ακόμα. Σε θέλω ακόμα. Και όταν έρθετε σε Μένα, θα σας 
συγχωρήσω και θα σας καθαρίσω από την προηγούμενη ζωή σας και θα σας δώσω μια νέα 
ζωή - φρέσκια νέα ζωή, νέα ελπίδα. Και θα βρείτε πραγματική χαρά και αγάπη στη ζωή σας 
που κανείς δεν μπορεί να σας αφαιρέσει. Και θα έχετε ειρήνη. Ειρήνη που δεν είχες ποτέ.“ 
 
Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς  ἄρατε τὸν ζυγόν 
μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· (Κατά Ματθαίον 11:28–29) 


