Matka Zbawienia: Tym Modlitwom, drogie
dzieci, towarzyszą wielkie Łaski
środa, 5 lutego 2014, godz. 15.27
Moje dziecko, duszom, które już poznały Mojego Syna, a potem tułały się z dala od Niego, trudniej
jest do Niego ponownie powrócić niż tym, którzy Go w ogóle nie znali.
Jeżeli doświadczacie Miłości Jezusa, a następnie odwracacie się od Niego, powoduje to w waszym
życiu wielką pustkę. Nic nigdy nie może zastąpić Jego Obecności. Dlatego też, jeżeli jakaś dusza
próbuje ponownie do Niego powrócić — i to mimo tego, że Mój Syn zawsze jej oczekuje z wielką
Miłością i Cierpliwością — nie ma ona nigdy pewności, jak ma otworzyć swoje serce.
Jeżeli nawet czujecie się odseparowani od Mojego Syna, nigdy nie wolno wam bać się Go wezwać.
Nigdy nie powinniście się wstydzić przed Nim stanąć, On bowiem jest Zawsze-Miłosierny i przebacza
każdemu grzesznikowi, jeżeli modli się on ze skruszoną duszą o wybaczenie.
Jeżeli pragniecie wezwać Mojego Syna, to musicie Go zwyczajnie poprosić, aby przyjął was do
swojego Miłosierdzia — we wszystkim innym zdając się na Niego.
Oto szczególna Krucjata Modlitwy (133) Wezwanie, aby powrócić do Boga:
Drogi Jezu, wybacz mi, wyobcowanej duszy, która była zaślepiona i się Ciebie wyrzekła.
Wybacz mi, że postawiłem — zamiast na Twoją miłość — na bezużyteczne, niemające
znaczenia sprawy. Pomóż mi nabrać odwagi, aby iść u Twego boku i z wdzięcznością przyjąć
Twoją Miłość i Miłosierdzie. Pomóż Mi pozostać blisko Twojego Świętego Serca i nigdy się
od Ciebie nie oddalać. Amen.
Ci zaś, którzy Mojego Syna nie znają, ale chcieliby zostać przyprowadzeni przed Tron Najwyższego
Boga, muszą modlić się tą modlitwą Krucjaty Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga:
O Najwyższy Boże, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje
wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę życia po tym życiu i poprowadź mnie na drogę do
Życia Wiecznego. Proszę, daj mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi Daru prawdziwej wiary,
zanim nadejdzie dzień mojej śmierci. Amen.
Te modlitwy, drogie dzieci, przyniosą wiele łask, i tym, którzy się nimi modlą, zostanie pokazana
Prawda i ich serca zostaną wypełnione wielką Miłością, jakiej wcześniej na Ziemi nigdy nie zaznali. A
wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.
Idźcie teraz i miejcie świadomość, że — jeżeli jesteście blisko Boga — zostaniecie pobłogosławieni
Łaską głębokiego pokoju.
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