
Το επερχόμενο χάος και η ασπίδα της αγάπης 
2. Αύγουστος 2022 - Λόγια του Ιησού προς τον Udo για τη Νύφη και όλους όσους έχουν αυτιά 
να ακούσουν 

 
(Udo) Κύριε, σε παρακαλώ, προστάτεψε μας από τις ασθένειες που απελευθερώνουν στον 
κόσμο και σταμάτα την εμπορία ανθρώπων. 
(Ιησούς) "Προσευχηθείτε γι' αυτά τα δύο πράγματα, γιατί ξέρετε πόσο πολύ βαραίνουν αυτά 
την καρδιά Μου. Χρειάζομαι παρηγοριά από τη Νύφη Μου - παρακαλώ αφιερώστε χρόνο για 
να Με αποσπάσετε από αυτόν τον πόνο. Ο κόσμος είναι μια πυριτιδαποθήκη και το μόνο που 
χρειάζεται είναι μια σπίθα. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να είναι η προσευχή σας που 
σβήνει αυτή τη σπίθα. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο 
παράξενα, ειδικά καθώς τα αποθέματα τροφίμων μειώνονται. 
Όλοι σας πρέπει να προσκολληθείτε σε Μένα πιο σφιχτά απ' ό,τι κάνετε τώρα. Θέλω να 
θυμάστε ότι Εγώ είμαι η πηγή σας, όχι ο κόσμος. Έχω τη δύναμη να θεραπεύω, έχω τη δύναμη 
να αυξάνω, ειδικά για τους ανιδιοτελείς και όσους φροντίζουν τα μικρά παιδιά. Κρατήστε τα 
χέρια σας στην Καρδιά Μου και θα ξέρετε τι να κάνετε. Και να θυμάστε ότι η αγάπη είναι αυτή 
που νικά το κακό. Όσο περισσότερη φιλανθρωπία ασκείτε, τόσο πιο κοντά θα έλκεστε σε Μένα, 
γιατί από την πηγή της Καρδιάς Μου αντλείτε όλες τις χάρες που χρειάζεται αυτός ο 
διεστραμμένος κόσμος. Κουβαλάτε την Καρδιά Μου μέσα σας, οι χάρες είναι άμεσα 
διαθέσιμες. 
Προσπαθήστε να έχετε πάντα μια ασπίδα αγάπης μπροστά σας. Όταν αυτό σας λείπει, 
επιστρέψτε στην καρδιά σας, διεισδύστε βαθύτερα μαζί Μου και τα αποθέματά σας θα 
αναπληρωθούν. Η αγάπη είναι το αγαθό που χρειάζεται περισσότερο τώρα. Εξουδετερώνει το 
μίσος που απελευθερώνεται σκόπιμα στον κόσμο. 
Καταλάβετε ότι αυτά τα σχέδια για να βυθιστεί η χώρα σας στο χάος έχουν γίνει εδώ και πολύ 
καιρό, και είναι ένα καλά μελετημένο μέρος της ατζέντας για την ανατροπή της κυβέρνησης. 
Γνωρίζοντας ότι το μίσος θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά είναι μια προειδοποίηση για να 
προσευχηθούμε για τα ιαματικά νερά της χάρης που θα δροσίσουν τους ανθρώπους και θα 
βάλουν τέλος στους εγκληματίες σε κάθε χώρα. 
Προετοιμαστείτε για προσωπικές δοκιμασίες, Νύφες μου, και βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσετε 
στις πολλές παγίδες που έχουν στηθεί για να προκαλέσουν την πτώση σας. Ο εχθρός θα 
χτυπάει πάντα μέσα στο χάος. Είμαι μαζί σας - δεν έχετε παρά να στρέψετε την καρδιά σας 
στη δική Μου και θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί." 
 


