
Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και την Πολωνία έρχεται και στη χώρα σας 
29. Ιούλιος 2022 - Λόγια του Ιησού προς τον Udo για τους κατοίκους της καρδιάς και όλους 
όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
(Udo) Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητοί άνθρωποι της καρδιάς. Κύριε, τι είναι στην καρδιά 
Σου Και Εκείνος απάντησε αμέσως… 
(Ιησούς) "Ο τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ανεξέλεγκτος και επεκτείνεται. 
Έχετε εν μέρει δίκιο ότι το σενάριο είναι σεναριακό, αλλά η Ρωσία έχει μια πιο ανεξάρτητη 
νοοτροπία. Τους προκαλεί όλος ο κόσμος, αλλά ο Πούτιν δεν είναι ανόητος, δεν θα 
συμφωνήσει με όλα όσα προσπαθούν να κάνουν. Ο εχθρός γνωρίζει επίσης τη Βίβλο και 
σκοπίμως προκαλεί την αρκούδα. Αλλά ο πρόεδρος Πούτιν είναι ένας πολύ έξυπνος 
άνθρωπος και δεν θα γίνει ο γάιδαρός τους. 
Η ανησυχία μου είναι για τους εκτοπισμένους λαούς της Ουκρανίας και τις καταστροφές του 
πολέμου, που είναι πράγματα που δεν μπορούν ποτέ να θεραπευτούν σε αυτή τη γη. Είναι 
ένας πολύ διαλυμένος λαός που τον εκμεταλλεύτηκαν και τον χρησιμοποίησαν για να 
προκαλέσουν έναν παγκόσμιο πόλεμο. Η καρδιά μου ματώνει για τους αθώους που είναι 
παγιδευμένοι μέσα. Ο κόσμος δύσκολα μπορεί να φανταστεί τη δυσχερή θέση τους. 
Δεν γνωρίζετε την καταστροφή του πολέμου και πόσο βαθιά είναι τα σημάδια, αλλά η Ουκρανία 
έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ως πιόνι από τους κακούς. 
Όσο δυσάρεστο κι αν φαίνεται, αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα χρειάζονται επίσης τις 
προσευχές σας. Ανεξάρτητα από το τι έχουν κάνει, δεν θέλω να τους δω στην κόλαση για 
πάντα. Γι' αυτό παρακαλείστε να προσεύχεστε γι' αυτούς- οι προσευχές σας δεν θα μείνουν 
αναπάντητες. Εμπιστευθείτε ότι θα ακούσω τις προσευχές σας, ακόμη και για τους πιο άθλιους 
από αυτούς. 
Καταλάβετε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και την Πολωνία θα έρθει και στη χώρα 
σας. Η μεγάλη σας συμπόνια και οι προσευχές σας γι' αυτούς θα επιτρέψουν εξαιρετική 
προστασία όταν έρθει εκείνη η ώρα. Φροντίσατε για εκείνους που δεν γνωρίζατε, και σε 
αντάλλαγμα άλλοι θα σας φροντίσουν όταν θα έχετε ανάγκη. 
Όμως, παρά τους πολέμους και τις φήμες για πολέμους, θέλω να μπείτε όλοι με τα δώρα σας. 
Όσοι από εσάς έχετε ωραία φωνή και πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε και καλλιεργήστε το 
προφητικό χάρισμα της λατρείας. Αφήστε το ρεύμα να σας παρασύρει για να δημιουργήσετε 
μια μελωδία και να είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι σκέφτεστε και αισθάνεστε. Από αυτή την 
κατεύθυνση θα μιλήσω. " 
 
 


