Dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją Rękę
Miłosierdzia
Czwartek, 27.09.2012, 09.00
Moja droga, umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę
Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie
Krzyżowcami Boga.
Tak wiele cudów zakończy się dawaniem dużej części ludzkości Daru Zbawienia i wejścia do Nowego
Raju.
Cierpienie Mojego Najświętszego Serca jest bolesne z powodu tych zagubionych dusz. To dlatego
Moi uczniowie muszą się mocno modlić, tak aby wszystkie mogły zostać zjednoczone jako jedna
rodzina w Nowej Erze, bo jeśli Moja rodzina pozostanie rozdzielona, przyniesie Mi to straszliwą
mękę.
Wzywam was wszystkich, aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać akceptację Boga,
poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (79) &#8211; Za 2 miliardy zagubionych dusz.
„O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej na zagubione dusze Twoje Miłosierdzie.
Przebacz im odrzucenie Ciebie i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, tak abyś poprzez
Twoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcili swe dusze.
Proszę Cię o dar ułaskawienia dla ich dusz.
Proszę Cię, otwórz ich serca, tak aby poszli do Ciebie i proszę Cię, napełnij ich Duchem
Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę Twojej Miłości i żyć na zawsze z Tobą i całą Bożą
rodziną.
Amen.”
Przyjęcie Bożego Miłosierdzia jest dla wielu ludzi trudne. Dzieje się tak ze względu na władzę, jaką
posiada nad nimi szatan, tylko w wielu przypadkach oni o tym nie wiedzą.
Jednak w niektórych przypadkach nie mają wątpliwości, co do egzystencji Boga, ale wybierają
szatana w pełnej świadomości faktu, że Bóg istnieje, i że On ich stworzył. Oni odwracają się od
Królestwa Bożego.
Królestwem, które wybrali, jest to obiecane im przez szatana. Wierzą, że królestwo to, w
ostatecznym czasie, oferuje wielkie bogactwa, wspaniałe cuda, i że będzie to lśniący świat, z tym, że
on taki nie jest. Wszystko, co znajdą, będzie wielkim jeziorem ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego.
Będzie ich dręczyć przez wieczność i będą cierpieć ból w każdej sekundzie, ponieważ to nigdy nie
będzie mogło się skończyć.
Teraz wiecie, dlaczego Ja cierpię taką mękę, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które jest przed
takimi duszami, jest nie do zniesienia.
Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą zaofiarować im jakąkolwiek nadzieję.

Pomóżcie Mi je ocalić.
Wasz Jezus

