
Ο Ιησούς εξηγεί... Βρώμικα ρούχα, οι αμαρτίες, η ταπεινοφροσύνη και τα 
πνευματικά σας χαρίσματα 
10.09.2022 – Λόγια από τον Ιησού προς τον Ούντο για τον Ούντο, τους κατοίκους της καρδιάς 
και όλους εκείνους που έχουν και ακούν αυτιά 
 
“Υπάρχουν πολλά δώρα με τα οποία θα ήθελα να σας προικίσω. Όλοι χρειάζεστε αυτά τα 
δώρα, αλλά πρέπει να δω μια βαθύτερη ταπεινοφροσύνη και αυτο-ταπείνωση. 
Παρακαλώ, παιδιά Μου, κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας πριν κοιτάξετε τους άλλους. Αν δείτε 
αταξία σε μια άλλη ψυχή, προσευχηθείτε για αυτούς αμέσως. Πρέπει να αποστασιοποιηθείτε 
από την κριτική συζήτηση ακόμα κι αν τη συνεχίσουν. Απλώς αλλάξτε το θέμα ή πείτε: ‘Δεν 
μπορώ να κρίνω τους άλλους, επειδή έχω τις δικές μου αμαρτίες.‘ Εάν αισθάνονται 
προσβεβλημένοι από αυτό, αυτό είναι το πρόβλημά τους, αλλά δεν έχετε ανοίξει την πόρτα για 
να κοσκινιστεί (από δαίμονες) και δεν έχετε χάσει κανένα έλεος επειδή αποτύχατε να επικρίνετε 
τους άλλους. 
Αγαπητοί, πρέπει να πάτε βαθύτερα και να κοιτάξετε τον Καθρέφτη Μου. Αυτό είναι θέμα 
καρδιάς - δεν αφορά μόνο τη διάνοια ή το στόμα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα τολμήσετε να 
κρίνετε τους άλλους. Μπορείς να καταδικάσεις μια πράξη, αλλά ποτέ αυτόν που την εκτελεί, 
γιατί δεν γνωρίζεις τα κίνητρά της και θα μπορούσε να είναι εντελώς αθώος. Θέλω να δείτε τις 
δικές σας αδυναμίες τόσο καθαρά ώστε να μην τολμήσετε να σηκώσετε το κεφάλι σας για να 
αναζητήσετε σφάλμα στους άλλους. Ένα πράγμα θα σας πω... Αν προσεύχεστε πιστά γι' 
αυτούς, θα είμαι πιστός και θα συνεργάζομαι μαζί τους. 
Ασκώντας αυτό, μπορείτε να ανανεώσετε ολόκληρο τον κόσμο. Αν αυτό διδασκόταν σε όλους 
τους Χριστιανούς, το σώμα του Χριστού θα γινόταν άγιο πολύ πιο γρήγορα. Θα πρέπει να 
βοηθήσετε τους άλλους να απελευθερωθούν από τα λάθη τους και να μην τους κάνετε να 
κρίνουν ή να τους κάνετε να αισθάνονται άσχημα για τον εαυτό τους. Μπορείτε πάντα να τους 
πείτε, 'Ο Ιησούς είναι πιστός και διορθώνει τα λάθη μου, και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει το ίδιο 
για σένα αν Του το ζητήσεις'. Με αυτόν τον τρόπο παραδέχεσαι ότι έχεις και εσύ λάθη, ενώ 
ταυτόχρονα φανερώνεις την πίστη Μου και δίνεις ελπίδα σε όσους απελπίζονται εξαιτίας της 
αμαρτωλότητάς τους. 
Θα σας συγκλόνιζε αν γνωρίζατε πόση καταδίκη ζει ο περισσότερος λαός Μου. Μπορείτε να 
πάρετε μια γεύση από αυτό παρατηρώντας το επίπεδο καταδίκης κάτω από το οποίο ζείτε 
καθημερινά. 
Θέλω να σας προσφέρω περισσότερα δώρα, αλλά όσο δεν βλέπετε τον εαυτό σας όπως 
πραγματικά είστε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα σας έκανε μόνο μάταιους και 
υπερήφανους. Αιχμαλωτίστε κάθε σκέψη, αγαπητοί μου. Κάθε σκέψη που είναι υποτιμητική 
για κάποιον άλλο – πάρτε την αιχμάλωτη και θυσιάστε την σε Μένα προσευχόμενοι για αυτή 
την ψυχή. 
Όσο περισσότερο αναγνωρίζετε την αμαρτωλή σας τάση, τόσο λιγότερο θα καταδικάζετε τους 
άλλους. Όταν βλέπετε σε άλλους αμαρτίες, χρησιμοποιήστε το για τον εαυτό σας ψάχνοντας 
την ψυχή σας για τις ίδιες αμαρτίες. Με αυτόν τον τρόπο θα ωφελήσει τόσο εσάς, όσο και τον 
πλησίον σας, καθώς θα ταπεινωθείτε και ταυτόχρονα θα προσευχηθείτε για τον πλησίον σας.“ 
(Ούντο) Κύριε, πώς μπορούμε να γίνουμε πιο ταπεινοί; 
(Ιησούς) “Πάντα να προσβλέπετε στους άλλους, αληθινά και από καρδιάς, και να περιμένετε 
από τη Σοφία Μου να λάμψει για σας μέσα από αυτούς. Στην πραγματικότητα, οι αδελφοί και 
οι αδελφές σας είναι προικισμένοι με πολλά δώρα που δεν έχετε. Όταν το αναγνωρίζετε και το 
εκτιμάτε αυτό, είστε στο δρόμο προς την αγιότητα. Τιμήστε τους άλλους περισσότερο από 
εσάς. Παρόλο που η δουλειά σας απαιτεί από άλλους να σας βοηθήσουν, μπορείτε ακόμα να 
δείτε σε αυτούς τις υπέροχες ιδιότητες που βγαίνουν καθώς σας εξυπηρετούν. Αυτό θα πρέπει 
να σας κάνει πιο ταπεινούς. 
Αγαπητοί, αυτό δεν είναι εύκολο έργο, αλλά αν θέλετε να στολιστείτε με τα εξαίσια δώρα, 
πρέπει να προετοιμάσετε την καρδιά σας για να γίνει ένας εξαίσιος τόπος ανάπαυσης για το 
Άγιο Πνεύμα Μου. Οι προετοιμασίες για αυτά τα δώρα είναι χρονοβόρες και εξαντλητικές. 
Κοιτάζοντας τους άλλους, ανεξάρτητα από την κατάσταση που έχουν στη ζωή, είναι ίσως ένας 
από τους ταχύτερους τρόπους για να επιτευχθεί αυτό. Και όταν βλέπετε τον αδελφό ή την 
αδελφή σας να σκοντάφτει, θυμηθείτε όλα τα δώρα που ήταν αποτελεσματικά σε αυτούς, αλλά 
όχι σε εσάς. Ισορροπήστε το μέχρι να είναι πιο άξιοι του σεβασμού σας από εσάς. 
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Προσευχηθείτε την ακόλουθη προσευχή κάθε πρωί: ‘Κύριε, δείξε μου την ομορφιά των άλλων 
ψυχών σήμερα, ώστε να μπορώ να τις τιμήσω περισσότερο από τον εαυτό μου στην αλήθεια 
και στην πράξη. Βοήθησέ με να παίρνω πάντα την τελευταία θέση, να πλένω τα πόδια τους 
και να βρίσκω την ηρεμία και την άνεσή μου στο χαμηλότερο μέρος... Αμήν.'" 
 
 
 
 

 
 
 


