Matka Zbawienia: Jezus Chrystus nie jest
kochany przez ludzkość tak, jak był kiedyś
wtorek, 22 lipca, 2014 godz. 16.50
Moje drogie dzieci, mój Syn, Jezus Chrystus, nie jest kochany przez ludzkość tak, jak był kiedyś.
Obojętność wobec Jego Istnienia przerodziła się w niechęć do tego, Kim On Jest, do tego wszystkiego,
co On sobą reprezentuje, i do tego wszystkiego, co jest Jego Obietnicą. To sprawiło Mi wiele bólu i
smutku.
Jako że odstępstwo wzrasta i się rozprzestrzenia — On, Jezus Chrystus, zostanie potępiony
przez każdy naród, aż w końcu ci, którzy Go kochają i którzy podążają za Jego Nauczaniem,
nie będą mogli się za Nim opowiedzieć, nie będąc narażonym na cierpienie, drwiny, kpiny i
oszczerstwa. Ci, którzy są Mu wierni, nie będą w stanie głosić Prawdy, jeżeli nie będą
spędzać czasu na modlitwie, błagając Go, aby im dopomógł poradzić sobie z opozycją,
której będą musieli stawiać czoła każdego dnia.
Chcąc pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, musicie Go kochać bezwarunkowo. Kochać Go
prawdziwie to wielkie błogosławieństwo i jest to także Dar od Boga. Proszę tych, których miłość do
Mojego Syna osłabła, aby odmawiali tę Modlitwę:
Krucjata Modlitwy (160) Pomóż mi Cię bardziej kochać
O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi kochać Cię bardziej. Dopomóż mi, aby moja
miłość do Ciebie wzrastała. Napełnij moje serce Twoją Miłością i Współczuciem, tak abym
mógł zdobyć Łaski, aby kochać Cię tak, jak Ty kochasz mnie.
Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i trwałą miłością do Ciebie i do wszystkiego, co
Ty reprezentujesz. Za sprawą Mocy Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego tak, jak
Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej
Miłości i którzy są bez wiary.
Zjednocz mnie ze Sobą, tak abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego nas
nauczałeś, dając nam przykład podczas Twojego pobytu na Ziemi. Amen.
Miłujcie Mojego Syna, dzieci, a On będzie rozprzestrzeniał Swoją Miłość, tak że każde dziecko Boże
zostanie przyciągnięte do Jego Wielkiego Miłosierdzia.
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