
Ο Ιησούς λέει... Πάρτε το πιο σοβαρά!... Όταν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, θα 
είναι κόλαση στη γη 
14.10.2022 – Λόγια από τον Ιησού προς τον Ούντο για τη νύφη και όλους όσους έχουν αυτιά 
να ακούσουν 
 
“Ζητώ από όλους σας να λάβετε πολύ πιο σοβαρά υπόψη τις προσευχές σας. Όταν ξεκινήσει 
αυτός ο πόλεμος, θα είναι η αρχή της κόλασης στη γη. Δεν είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γι' 
αυτό σας ζητώ περισσότερη προσευχή, πολύ περισσότερη προσευχή και προετοιμασία για να 
δοκιμάσετε τη συνείδησή σας. Βουτήξτε βαθιά, αγαπημένη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που 
αγνοείτε. Αυτά θα είναι τρομερά ενοχλητικά για εσάς την ώρα της επίσκεψής σας. Αλλά αν το 
κάνετε τώρα μετανοώντας και μετανοώντας και αλλάζοντας τη ζωή σας, δεν θα είναι έτσι. 
Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για να μπείτε βαθιά στην ψυχή σας και να εξομολογηθείτε τα 
πράγματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Σας προτείνω λοιπόν να πάτε αμέσως στη 
δουλειά. 
Πολύτιμες νύφες Μου, αυτά είναι τα μικρά πράγματα που παραβλέπετε ή σκουπίζετε κάτω 
από το χαλί. Πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για Μένα και που θα εμφανιστούν ως 
λεκέδες στο νυφικό σας. Είναι οι μικρές αλεπούδες που περνάς και βρίσκεις δικαιολογίες. Είναι 
συμπτώματα ενός βαθύτερου καρκίνου στην καρδιά σας και τώρα εφιστώ την προσοχή σας 
σε αυτά, έτσι ώστε εκείνη την ώρα να είστε γεμάτοι χαρά και να μην αισθάνεστε τύψεις που 
δεν ασχολείστε με αυτά τα κρυμμένα πράγματα. 
Εμφανίζονται σαν μικρές φυσαλίδες στην επιφάνεια του ωκεανού, λέγοντάς σας ότι υπάρχουν 
καρχαρίες κάτω από την επιφάνεια. Θέλω όλοι οι καρχαρίες να εξαφανιστούν από την καρδιά 
και τη ζωή σας. Σε οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση με την επιρροή τους και κλέβουν χάρες... 
Αυτά που δεν μπορώ ακόμα να σας δώσω εξαιτίας εκείνων των πραγμάτων που 
εξακολουθούν να επιπλέουν στη ζωή σας. Θέλω όλοι να αντιμετωπίσετε τα λάθη για τα οποία 
ζητάτε συγγνώμη, τα οποία είναι στην πραγματικότητα σημάδια της αδιαφορίας σας για Μένα. 
Πλήρης αφοσίωση σημαίνει ότι θέλετε να απελευθερωθείτε από όλες τις πτυχές της «δικής» 
σας ζωής και πώς αυτοί οι δεσμοί χτίζουν τείχη μεταξύ μας. Είστε έτοιμοι γι' αυτό;“ 
(Ούντο) Κύριε, είμαι πρόθυμος να γίνω πρόθυμος. 
(Ιησούς) “Αυτή είναι μια αρχή και γι' αυτό θέλω να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην 
προσευχή και να πάρετε τις Άγιες Γραφές (Ανακοινώσεις) έτσι ώστε να μπορέσω να 
αποκαλύψω αυτά τα κρυμμένα πράγματα που εμποδίζουν τις Χάρες Μου. Θα ζήσετε μια 
στιγμή κρυστάλλινης σκέψης όταν σας αποκαλυφθούν όλα αυτά τα εμπόδια. Αναγνωρίστε τα 
τώρα και εργαστείτε για να τα εξαλείψετε ή τουλάχιστον ζητήστε Μου να σας βοηθήσω να 
κάνετε τον εαυτό σας πρόθυμο. 
Αποκαλύπτω αυτά τα πράγματα μόνο επειδή σας αγαπώ και θέλω να σας μεταδώσω την 
πληρότητά Μου στο βαθμό που μπορείτε να χειριστείτε. Θέλω όλοι σας να ενεργείτε από ένα 
υψηλότερο μέρος, πάνω από όλα τη συναισθηματική αναταραχή που θα σας περιβάλλει. Σας 
παρακαλώ να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη και να εξετάσετε προσεκτικά τη συνείδησή σας. 
Μετανοήστε ενώπιόν Μου και κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να αλλάξετε αυτές τις κακές 
συνήθειες. Θα σας συγχωρήσω και θα σας δώσω τη χάρη να αλλάξετε τη ζωή σας. 
Απλώς συνεργαστείτε μαζί Μου και όταν έρθει η στιγμή που μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας 
στον καθρέφτη Μου, όλα αποκαλύπτονται και γνωρίζετε την κατάσταση της ψυχής σας 
ενώπιον του Θεού. Όταν έρθει εκείνη η στιγμή, δεν θα έχετε σπαρακτικούς πόνους συνείδησης, 
γιατί έρχεται ο πόλεμος – ο πόλεμος που θα τερματίσει όλους τους πολέμους. Είμαστε σε αυτή 
τη σεζόν, αγαπητοί.“ 
 


