
Ο Ιησούς μιλάει για την εμπορία παιδιών και τις προσευχές 
5. Ιούνιος 2018 - Από τον Κύριο τον Θεό και Σωτήρα μας - Ένας λόγος από τον Κύριο που 
δόθηκε στον Udo για όλους εκείνους που έχουν αυτιά και ακούνε 
 
“Γνωρίζετε τις τρομερές απαγωγές, την πώληση και την εμπορία φτωχών, αθώων παιδιών σε 
όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ότι τα παίρνουν από τους γονείς και τα αδέλφια τους, πράγμα 
που είναι αρκετά φρικτό από μόνο του, αλλά αφού τα πουλήσουν, τα χτυπούν με τον χειρότερο 
δυνατό τρόπο για να τα κάνουν υποτακτικά από την πρώτη στιγμή για τη φρικτή, σεξουαλική 
κακοποίηση και τους επώδυνους βιασμούς των τρυφερών μικρών σωμάτων τους. 
Κάποιοι από εσάς υπέστησαν επίσης τρομερή κακοποίηση και παραμέληση όταν ήσασταν 
νέοι και ξέρετε πόσο καταστροφικό ήταν αυτό για εσάς, ακόμη και στην ενήλικη ζωή σας. 
Σας ρωτώ τώρα. Σας παρακαλώ, συνεργαστείτε μαζί Μου για να σώσουμε, να 
παρηγορήσουμε και να θεραπεύσουμε αυτά τα πολύτιμα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες 
που είναι καθημερινά θύματα απίστευτης φρίκης και μεγάλου πόνου. Κλαίνε και ζητούν μέρα 
και νύχτα να τους βοηθήσει κάποιος. 
Βρίσκονται διαρκώς σε τρομερή κατάσταση ανησυχίας, καθώς ορισμένα από αυτά κρατούνται 
σε κλουβιά με κοτόπουλα και άλλα σε κρύα κελάρια, υποσιτισμένα και αφυδατωμένα. Βλέπουν 
το φως της ημέρας μόνο όταν τις τραβάνε έξω, τις πλένουν άγρια, τις βάζουν σε ωραία ρούχα 
χωρίς εσώρουχα και μετά τις οδηγούν σε κρυφά μοτέλ όπου ένας ή περισσότεροι μεθυσμένοι 
πελάτες περιμένουν να τις κακοποιήσουν επανειλημμένα. 
Μερικές φορές έξι άνδρες κάθε φορά ή και περισσότεροι, που τις κρατούσαν για ώρες, τις 
έκαιγαν, τις χτυπούσαν και τις βίαζαν. Ορισμένα από αυτά δεν επιβιώνουν από αυτές τις 
μακρές περιόδους βασανιστηρίων και κακοποίησης. Για να τις σταματήσουν από το να 
ουρλιάζουν, οι άνδρες αυτοί έβαζαν κάλτσες και μαντήλια στο στόμα τους. Δεδομένου ότι 
πολλά από τα παιδιά είναι ήδη πολύ αδύναμα και άρρωστα, δυσκολεύονται να αναπνεύσουν 
και μπορεί να καταλήξουν να πεθάνουν από ασφυξία. 
Αν επιβιώσουν, πολλοί σύντομα υποκύπτουν μέσα σε λίγες ημέρες λόγω των επιπλοκών της 
ρήξης της σπλήνας και της εσωτερικής αιμορραγίας. 
Παρόλο που όλα αυτά ήταν δύσκολο να τα ακούσετε και πολύ δύσκολο για Μένα να σας τα 
περιγράψω, λόγω της βαθιάς συμπόνιας και τρυφερότητας του Πατέρα Μου, είδαμε τα δάκρυά 
τους και ακούσαμε τις απελπισμένες εκκλήσεις τους. Ως εκ τούτου, έχουμε κάνει μια πρόβλεψη 
για να τους αποσπάσουμε από το να "βασανίζονται", επιτρέποντας σε ψυχές να προσεύχονται 
γι' αυτούς, ώστε να μπορούν να βιώσουν την τρυφερότητα του να νιώθουν ότι αγαπιούνται και 
ότι κρατούνται ασφαλείς. Σε αντίθεση με ό,τι τους συμβαίνει, βρίσκουν παρηγοριά σε αυτό. 
Όσοι έχουν καρδιά να παρηγορήσουν αυτά τα παιδιά το έχουν βιώσει αυτό και τώρα σας ζητώ 
να συνεργαστείτε μαζί Μου και να "υιοθετήσετε πνευματικά" όσα περισσότερα από αυτά 
μπορείτε. Αν Μου δώσετε την άδεια και τη δική σας ελεύθερη βούληση να τα πάρετε και να τα 
κρατήσετε εν γνώσει σας, να τα σκεπάσετε και να τα κουβαλάτε κοντά στην καρδιά σας - θα 
διευρύνω την καρδιά και την ψυχή σας για να μπορέσετε να δεχτείτε όλα όσα σας φέρνω, μαζί 
με όλη την αγάπη και την προσοχή μιας άγρυπνης και θυσιαστικής Μητέρας.  
Δεν είμαι ο πιστός σας Θεός Λέω κάτι και μετά δεν το κάνω Θα είμαι μαζί τους όπως η 
"δροσερή αύρα" μέσα στο πύρινο καμίνι. Και πολλοί θα ζήσουν πηγαίνοντας και 
διακηρύσσοντας την υπέροχη αγάπη Μου και τη σωτηρία στα πέρατα της γης!  
Όλα αυτά τα αποφάσισα - λέει ο Κύριος - για να σωθούν οι ψυχές πολλών!“ 
 
 

 
 


