
Στέκεστε στο γκρεμό του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου... ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΊΤΕ ΌΠΩς 
ΠΟΤΈ ΆΛΛΟΤΕ! 
21 Ιουλίου 2022 - Λόγια από τον Ιησού στον Udo για όλους όσους έχουν αυτιά και ακούνε 
 
“Είστε στο γκρεμό του Γ  ́ Παγκοσμίου Πολέμου και εγώ διάλεξα εσάς και όλους τους 
αγαπημένους Μου κατοίκους της καρδιάς για να είστε οι μικροί, ελεήμονες απόστολοί Μου, 
όπως ακριβώς ήταν η Φαυστίνα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακαταμάχητο από μια αγνή ψυχή 
που έρχεται ενώπιον του Πατέρα και ζητά να γίνει το θέλημά Του στη γη. 
Όλα αυτά δεν είναι θέλημά Του, τουλάχιστον όχι ακόμα. Αλλά όλοι οι παίκτες είναι σε θέση και 
έτοιμοι να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή με την εκτόξευση πυραύλων και βομβών και τελικά με 
μια πυρηνική επίθεση που θα πυροδοτήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ο λαός μου είναι απρόσεκτος και κουρασμένος από τον αγώνα. Το καταλαβαίνω αυτό, νύφες 
Μου. Πώς νομίζετε ότι αισθάνομαι; Η καρδιά Μου είναι επίσης σχισμένη από τον πόλεμο, από 
το θάνατο, από την καταστροφή, από την κακία αυτού του κόσμου και από το κακό και τους 
υπηρέτες του, αλλά οι Νύφες Μου, έχετε την Εξουσία Μου και κρατάτε τη δύναμη στα χέρια 
σας να ξαναγράψετε την ιστορία για άλλη μια φορά και να αποτρέψετε τον πιο καταστροφικό 
πόλεμο που θα δει ποτέ ο κόσμος και που θα ξεπεράσει όλους τους προηγούμενους 
πολέμους. 
Δεν υπάρχει τίποτα ένδοξο στον πόλεμο. Το μόνο που συνεπάγεται είναι τρομερές τραγωδίες, 
βάσανα, απώλειες και αποθαρρύνσεις. 
Παρακαλώ προσευχηθείτε, αγαπημένες μου νύφες. Νηστεύστε για επτά ημέρες για να 
ζητήσετε από τον Πατέρα έλεος. Θυσιάστε ό,τι μπορείτε, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη 
θυσία, που μπορείτε να Μου προσφέρετε, είμαι ευγνώμων για τα πάντα. Και μείνετε μαζί Μου 
στον κήπο για να μεσιτεύσετε, να προσευχηθείτε, να πιστέψετε και να επικαλεστείτε το Έλεός 
Μου, για να αποφύγετε για άλλη μια φορά τη φρίκη που περιμένει την ανθρωπότητα, δηλαδή 
μέχρι την καθορισμένη ώρα. 
Αυτό θα επηρεάσει όχι μόνο την Αμερική, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, οπότε παρακαλώ 
προσέξτε την Προειδοποίησή Μου. Πάρτε τους στα σοβαρά και προσευχηθείτε, 
προσευχηθείτε, προσευχηθείτε όπως δεν έχετε κάνει ποτέ πριν. Προσευχηθείτε ώστε να 
κατευναστούν οι σκληρές καρδιές, ώστε οι κοιμισμένοι να ξυπνήσουν, ειδικά εκείνοι στην 
Εκκλησία Μου, έτσι ώστε και αυτοί να μπορούν να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει και να 
ενωθούν μαζί σας στην προσευχή. 
Η καταστροφή θα είναι τεράστια και θα επηρεάσει κάθε πολίτη, από τους φτωχούς μέχρι τους 
πλούσιους, καθώς ο Αντίχριστος Ομπάμα θα αναστηθεί στη συνέχεια νικητής από τα πάντα 
για να τερματίσει τα πράγματα και να επιφέρει την πολυαναμενόμενη απελευθέρωσή τους από 
κάθε κακό και κακό (από την άποψή του), γνωστή ως Θλίψη. Θα είναι κόλαση στη γη, με την 
πραγματική έννοια της λέξης, αγαπημένη Μου. Χρειάζομαι τις προσευχές και τις θυσίες σας. 
Ο κόσμος χρειάζεται τις προσευχές και τις θυσίες σας. Οι άπιστοι και οι χαμένοι χρειάζονται 
τις προσευχές και τις θυσίες σας. 
Σταθείτε δίπλα Μου, νύφες Μου, μην Με εγκαταλείπετε. Βασίζομαι σε εσάς. Ξέρω ότι έχετε 
κουραστεί από αυτόν τον αγώνα, αλλά τα πράγματα αλλάζουν πίσω από τα παρασκήνια. Σιγά 
σιγά γυρίζω την παλίρροια και γι' αυτό αφήνουν τα πράγματα να κλιμακωθούν και πιέζουν 
πυρετωδώς να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο, επειδή ξέρουν ότι ο χρόνος τους είναι λίγος. 
Αλλά όπως είπα στους Φαρισαίους που ήθελαν να πάρουν τη ζωή Μου ότι η ώρα τους δεν 
είχε έρθει ακόμα, τους λέω το ίδιο πράγμα: ‘Η ώρα σας δεν έχει έρθει ακόμα. Η βασιλεία του 
σκότους προορίζεται για άλλη μια φορά, αν και πολύ σύντομα.‘ 
Αν οι αγαπημένοι Μου προσεύχονται, ο Πατέρας θα μπορούσε να υποχωρήσει για άλλη μια 
φορά, και σταδιακά θα σας παραχωρηθεί περισσότερος χρόνος, περισσότερη χάρη και 
περισσότερο έλεος. Παρακαλώ προσευχηθείτε, αγαπημένοι Μου, ότι ο Ουρανός θα σας 
ακούσει και θα θεραπεύσει τη γη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής." 


