Moje Wołanie do Jezusa
Link do prośby modlitewnej
Moje Wołanie do Jezusa
znajduje się na końcu tego orędzia

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.05.14, 18.00
Prośba modlitewna: Idź teraz i nazwij tę prośbę „Moje Wołanie do Jezusa”
Moja najukochańsza córko, twój dar dla Mnie został przyjęty i w rezultacie pozwoli to uratować
kolejne 5 milionów dusz*.
Moim najdroższym pragnieniem jest położyć kres twojemu cierpieniu, ale ten cenny dar, który Mi
ofiarowujesz, oznacza, że mogę zbawić więcej dzieci Bożych.
Nigdy nie zapominaj, że celem tej misji jest ocalenie Kościoła od piekła.
Potrzebuję twojej pomocy i pomocy innych, aby ją zrealizować.
Nigdy nie czuj się samotna, bo cię miłuję i jestem z tobą cały czas. Wreszcie dużo więcej dzieci
Bożych zaczyna słuchać Mojego głosu.
Działanie Ducha Świętego przynosi owoce i w krótkim czasie miłość Boga poczują nawet w
najbardziej jałowe serca.
Te zagubione, puste i jałowe dusze będą odczuwać płomień miłości i będą świadkami znajomej
tęsknoty za częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Wielu nie będzie rozumiało dlaczego, ale nie
będą w stanie zaprzeczyć swoim uczuciom ciepła, miłości i pokoju.
Tak wielu będzie zaskoczonych i będą chcieli rozmawiać ze Mną. Musisz teraz zjednoczyć ludzi z
całego świata, by prosili o dar Mojej Miłości. Muszą poprosić, aby zostały im udzielone szczególne
łaski.
Ty, Moja córko, musisz w tym celu wyznaczyć jeden dzień w tygodniu. Każda zagubiona dusza musi
prosić Mnie, abym jej udzielił pomocy. Jeśli ich prośby będą
zgodne z Moją Świętą Wolą, wtedy będę odpowiadał na ich modlitwy. W ten sposób zaszczepię im
mocniejszą więź z Moim Najświętszym Sercem i Moim Wielkim Miłosierdziem.
Idź teraz i nazwij tę prośbę „Moje Wołanie do Jezusa”.
Moja córko, zrób to tak szybko jak tylko możesz, gdyż pragnę być pewnym tych dusz, zwłaszcza tych,
które nie akceptują, że teraz mówię. W końcu zaczną zdawać sobie sprawę, jak blisko jestem każdej
pojedynczej duszy.
Powiedz im, że kocham każdego i nie odrzucam ani jednego grzesznika nie ważne jak ciężkie są jego
grzechy.

O jedno tylko ich proszę, by przyszli do Mnie i prosili Mnie, abym im pomógł.
Wasz Jezus
* Dusze, do których odnosi się to zdanie, są ocalone ze względu na osobiste cierpienie, ofiarowane
przez Marię Bożego Miłosierdzia, ale nie dotyczy to miliardów dusz, ocalanych obecnie przez
modlitwę.

Oto ten link:
Prayer Requests: Go now and call this request: My Call to Jesus
Uwagi dla polskich czytelników: Okienko do wpisu znajduje się u dołu, po lewej stronie.
Proszę posłużyć się powyższym linkiem i wpisać prośby do Jezusa. Jest to link angielskojęzyczny, ale
to nie przeszkadza oczywiście Jezusowi rozumieć próśb w języku polskim.
Proszę podać: w okienku &#8222;Name&#8221; imię (a jeśli ktoś chce, to również nazwisko), w
okienku &#8222;Email&#8221; swój email, w okienku &#8222;Confirm email address&#8221;
jeszcze raz email, a następnie w okienku &#8222;Comment&#8221; wpisać swoją prośbę.
Prośby będą prezentowane Jezusowi, ale nie należy się spodziewać odpowiedzi pisemnych (poza
wyjątkami).

