
Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει η φωνή του Παντοδύναμου Θεού 
Από τον Κύριο, τον Θεό και Σωτήρα μας – τον Λόγο του Κυρίου, μίλησε στον Ούντο – για όλους 
εκείνους που έχουν αυτιά και ακούνε 
 
Ούντο, άκουσε τα λόγια Μου και κατάλαβε, δέξου από Μένα και βρες ειρήνη. Γιατί αυτό που 
μοιράζομαι μαζί σας τώρα θα απαντήσει στις ανησυχίες σας και θα διευρύνει τις γνώσεις σας 
και θα έχετε ειρήνη. 
Αυτό λέει ο Κύριος... Θέλω και τελείωσε. Μιλώ και θα ακουστεί. Η φωνή μου αντηχεί σε όλη 
τη γη, αλλά πολύ λίγα έχουν αυτιά που ακούνε. Και παρόλο που η Φωνή Μου γίνεται 
πραγματικά γνωστή, ακόμα και σε όλο τον κόσμο, εξακολουθούν να αρνούνται να ακούσουν. 
Εσύ όμως, Ούντο, αγκάλιασες τη Φωνή Μου. Σας άνοιξα τα αυτιά. Γι' αυτό, όταν σου μιλάω, 
το ακούς και το γράφεις και μετά σάλπιγγες, έτσι και η φωνή Μου εκτελείται με τους τέσσερις 
ανέμους του ουρανού, που εκτελούνται σε κάθε γωνιά, διεισδύοντας σε κάθε αυτί. 
Εσύ όμως, Ούντο, αγκάλιασες τη Φωνή Μου. Σας άνοιξα τα αυτιά. Γι' αυτό, όταν σου μιλάω, 
το ακούς και το γράφεις και μετά σάλπιγγες, έτσι και η φωνή Μου εκτελείται με τους τέσσερις 
ανέμους του ουρανού, που εκτελούνται σε κάθε γωνιά, διεισδύοντας σε κάθε αυτί. 
Αλλά οι καρδιές αυτών των ανθρώπων έχουν κρυώσει, δεν θα ακούσουν... Ιδού, μισούσαν τον 
ήχο της Φωνής Μου. 
Ακούστε λοιπόν και καταλάβετε... Πλησιάζει η μέρα που θα μαζέψω τα πρόβατά Μου και κάθε 
αρνί, ακόμα και αυτοί που κοιμούνται θα σηκωθούν και η πρώτη συγκομιδή θα τελειώσει σε 
μια στιγμή. Και αν αυτή η σάλπιγγα έχει φτάσει σε πολλές δεκάδες χιλιάδες, θα έχετε φτάσει 
μόνο σε λίγες σε σύγκριση με ολόκληρο τον πληθυσμό της γης πριν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί 
η πρώτη συγκομιδή. 
Γιατί σας λέω ένα μυστικό, το οποίο τώρα γίνεται γνωστό... Εγώ είμαι ο Κύριος... Και η φωνή 
Μου είναι μια φωτιά που καίει... Ο ήχος του μεταφέρεται στις εξωτερικές περιοχές του 
σύμπαντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό που σας μιλώ έχει ήδη βγει στον κόσμο, 
ακόμη και σε κάθε αυτί. Γιατί αυτό που σε προστάζω να σάλπιδες είναι ηχώ του Λόγου Μου, 
στον οποίο μίλησα σ' αυτή τη γενεά, για να μπορέσουν όσοι τον άκουσαν και δέχτηκαν το Λόγο 
Μου και επίσης πρόσεξαν το Κάλεσμά Μου να βρουν τον ήχο του και έτσι να ευλογηθούν για 
περαιτέρω διαπαιδαγώγηση... ως ένα συνεχές τραγούδι, το οποίο τους έλκει στην πηγή του. 
Αλλά οι περισσότεροι αρνούνται να ακούσουν. καλύπτουν τα αυτιά τους. Προτιμούν να 
αγκαλιάσουν αυτόν τον κόσμο και το δελεαστικό τραγούδι τους, το οποίο οδηγεί γρήγορα στον 
φαρδύ δρόμο στην καταστροφή. 
Για τους βουβούς ακροατές και τους κακούς στην καρδιά, των οποίων οι γλώσσες μαρτυρούν 
τη δική τους πτώση, των οποίων τα αυτιά έχουν συνηθίσει στο κακό, των οποίων οι σκέψεις 
και οι ονειροπολήσεις είναι περιφρονητικές... Γι' αυτούς, τα γράμματά Μου και ο Λόγος Μου 
στις Γραφές της Αλήθειας έχουν γίνει μια σοβαρή προειδοποίηση, μια ανυποχώρητη σειρήνα 
που φυσάει συνεχώς στον τοίχο, που δεν παύει να βασανίζει τις διεφθαρμένες ψυχές τους... 
σαν φωτιά στο δέρμα της, σαν άμμος στα μάτια της, σαν καμένο κερί που στάζει στα αυτιά της. 
Γι' αυτό, Ούντο, όσοι Με ακούνε θα σε ακούσουν κι αυτοί, κι εκείνοι που Με απορρίπτουν θα 
σε απορρίψουν. Και όσοι Με αγαπούν θα σας αγαπήσουν επίσης, και όσοι Με μισούν θα σας 
μισήσουν επίσης. Και εκείνοι που αναζητούν αυτή τη σάλπιγγα και αγαπούν τον ήχο της θα 
σας βοηθήσουν, και εκείνοι που αποτυγχάνουν θα πολεμήσουν εναντίον σας. 
Και έτσι θα αυξήσω τον ήχο της φωνής Μου επτά φορές, όπως στην Ιεριχώ, μέχρις ότου όλα 
σπάσουν και όλα σπάσουν!... Πολλοί συντετριμμένοι μέχρι θανάτου, συνθλίβονται στο χώμα 
κάτω από την πέτρα που θα τοποθετηθεί στη Σιών, γιατί η πέτρα θα γίνει ένα μεγάλο βουνό 
που θα γεμίσει όλη τη γη. 
Ενώ άλλοι, οι κρυμμένοι Μου θησαυροί, τα κακοποιημένα και τραυματισμένα πρόβατά Μου, 
οι άγριοι του ποιμνίου Μου, συνθλίβονται και αναπαύονται ολοκληρωτικά πάνω στην ίδια 
πέτρα... Ο βράχος της διαρκούς υπόσχεσής μου. 
Ιδού, ο Λόγος Μου έχει σβήσει και αντηχεί σε όλη τη γη, αντηχεί μέσα από το Σώμα Μου, το 
στόμα και τη σάλπιγγά Μου... Γιατί ΕΙΜΑΙ ο Κύριος και δεν αλλάζω. Όπως ΕΙΜΑΙ, έτσι θα είμαι 
και έτσι ήμουν πάντα... Από την αιωνιότητα στην αιωνιότητα – ΕΙΜΑΙ. 
Γι' αυτό το είπα και θα το ξαναπώ ενώπιον αυτής της διεστραμμένης και κακιάς γενιάς, ακόμα 
κι αν δεν αντέχουν να το ακούσουν με κανέναν τρόπο: ΕΧΩ ΕΡΘΕΙ! Ο ΧΡΌΝΟΣ ΕΊΝΑΙ ΕΔΏ!  
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Και ιδού, Εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, δεν θα κάνω τίποτα μέχρι να αποκαλύψω τα σχέδιά Μου 
στους δούλους Μου, τους προφήτες... Και αυτό το έχω κάνει... 
Τιμήστε με! Φιλήστε τον γιο! Γιατί το σκοτάδι είναι επάνω σας, και μεγάλες αναταράξεις έχουν 
έρθει σε αυτή τη γενεά. το είδος που καμία γενιά δεν έχει ξαναδεί, ούτε καμία γενιά μετά από 
αυτό!... Η μεγάλη και τρομερή ημέρα του Κυρίου! Αλίμονο στους κατοίκους της γης! Ο Θεός 
σου έχει έρθει σε σένα με κρίση και καταστροφή!   
Ιδού, βγήκα από το ιερό Μου για να καταστρέψω!... Μέχρι να μην υπάρχει πια αμαρτία στη 
χώρα, μέχρις ότου όλα τα πράγματα υποκλιθούν μπροστά Μου για να Με τιμήσουν! Και για 
εκείνους που φιλούν τον Υιό, γι' αυτούς θα είμαι Θεός, πολύ κοντά στο χέρι. Κι αυτοί θα 
αναπαυθούν στην αγκαλιά Μου. 
Αλλά για εκείνους που Με εγκαταλείπουν, που πάντα επαναστατούν εναντίον Μου και 
καταριούνται το Όνομά Μου και τον Μεσσία, γι' αυτούς θα είμαι Θεός, πολύ κοντά... Ο θεός 
της εκδίκησης και της εκδίκησης! Ο Θεός της κρίσης και της δικαιοσύνης! 
Ιδέστε, θα είμαι ο Θεός του τρόμου και των τρομερών σημείων προς αυτούς και τα είδωλά 
τους, τον καταστροφέα όλων των ναών τους!... 
Αυτός που κυβερνά στον Ισραήλ, που διαλύει όλα τα ψεύτικα θεμέλιά του!... Ο Βασιλιάς, ο 
Ισχυρός και ο Δυνατός, που συντρίβει και επίσης σαρώνει ό,τι κρατάει άγιο!... ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΊ! 
Ιδού, εγώ, ναι, θα σκοτώσω κάθε Θεό των Εθνικών, γιατί δεν είναι θεοί! Ο Θεός των γιων του 
Ισμαήλ θα πεθάνει επίσης εκείνη την ημέρα, γιατί δεν είναι θεός! ΔΕΝ ΜΟΥ ΜΟΙΆΖΕΙ 
ΚΑΘΌΛΟΥ!... Τότε θα ξέρουν ότι ΕΙΜΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ! 
Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος και κανένας σαν Εμένα... Ο Ένας Αληθινός Θεός, ο ΜΟΝΟΣ 
ΘΕΟΣ του οποίου ο θυμός έχει έρθει μέσα στη φλεγόμενη ζήλια Του – Ελοχίμ ΓΙΑΧΒΈ – ο 
οποίος είναι και η μόνη σας σωτηρία και διαφυγή. 
Δες, όλοι θα Με γνωρίσουν και θα δουν το Πρόσωπό Μου – ΤΖΕΣΟΥΑ. Γι' αυτό, υποκλιθείτε 
και τιμήστε το Όνομά Μου, γιατί είναι καιρός!... Γύρισε σε Μένα!... 
 
 
 
 


