MODLITBY MODLITEBNÍ
KAMPANĚ
1 – 170

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU
1-6

Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1

MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ

Má milovaná dcero, prosím, požádej mé děti, aby se modlily tyto modlitby ode dneška až do
Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, které jim budu každý
den dávat k záchraně duší. Toto je první modlitba:

Můj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou pokorou
pomohl zachránit tvé vzácné duše. Měj slitování se všemi hříšníky, bez ohledu na
to, jak těžce Tě urazili.
Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, jež nemusí přežít Varování,
aby hledaly místo po tvém boku ve tvém království.
Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty duše, po
kterých tak toužíš.
Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost tvé nejsvětější vůli. Amen.

Váš Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2011 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 2

MODLITBA ZA CELOSVĚTOVÉ VLÁDCE

Má drahá, milovaná dcero,
snažně naléhám na mé následovníky, aby nabídli tuto modlitbu k záchraně těch nebohých
dětí, jež jsou mučeny vůdci svých vlastních zemí, kteří jsou zase pod diktátem celosvětových
sil, jež nejsou od Boha:

Můj Věčný Otče, prosím Tě ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, abys
ochránil tvé děti před pronásledováním, jež plánují globální síly proti nevinným
národům.
Prosím za odpuštění hříchů těch duší, které jsou příčinou těchto útrap, aby se
s pokorným a kajícným srdcem směly k Tobě obrátit.
Prosím, dej tvým mučeným dětem sílu odolávat takovému utrpení k odčinění
hříchů světa skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše Krista ze dne 19. listopadu 2011 v 19:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 3

ZBAV SVĚT STRACHU, MŮJ PANE

Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, abys zbavil svět strachu, který
odděluje duše od tvého milujícího srdce.
Modlím se za ty duše, které během Varování pocítí skutečný strach, aby se
uklidnily a dovolily tvému milosrdenství je zaplavit, aby Tě mohly milovat podle
tvé vůle. Amen.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 20. listopadu 2011 v 18:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 4

SJEDNOŤ VŠECHNY RODINY

Má dcero, tato modlitba je důležitá, protože pomůže udržet rodiny pohromadě, aby mohly
zůstat v jednotě v mém království ráje na zemi.

Drahý Ježíši, prosím, sjednoť během Varování všechny rodiny, aby získaly věčnou
spásu.
Modlím se, aby všechny rodiny zůstaly pospolu v jednotě s Tebou, Ježíši, a mohly
se stát dědici tvého Nového ráje na zemi. Amen.

Váš milující Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 21. listopadu 2011 v 19:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 5

MODLITBA KE CHVÁLE BOHA NEJVYŠŠÍHO

Má dcero, svět musí nabídnout speciální modlitbu ke chvále a k díkuvzdání Bohu Otci za
milosrdenství, které poskytuje celému světu.

Ó, Věčný Otče, obětujeme Ti naše modlitby v radostném díkůvzdání za tvůj
vzácný dar milosrdenství celému lidstvu.
Radujeme se a vzdáváme Tobě, nejslavnějšímu králi, naši chválu a úctu za tvé
láskyplné a něžné milosrdenství.
Ty, Bože Nejvyšší, jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým nohám za
tento dar, který nám teď přinášíš.
Prosíme Tě, Bože, smiluj se nad všemi tvými dětmi. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 11:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 6

MODLITBA ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA

Ó, Ježíši, modlím se, aby Bůh ve svém milosrdenství zabránil antikristu a jeho zlé
armádě způsobit hrůzu a utrpení tvým dětem.
Modlíme se, aby byl zastaven a ruka trestu byla odvrácena díky obrácením během
Varování. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 20:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 7

MODLITBA ZA TY, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ MILOSRDENSTVÍ

Ó, Ježíši, úpěnlivě Tě prosím, abys odpustil těm hříšníkům, jejichž duše jsou
v takové temnotě, že odmítnou Světlo tvého milosrdenství.
Odpusť jim, Ježíši, prosím Tě úpěnlivě, abys je vykoupil z hříchů, z nichž se jen
těžko dokážou sami vysvobodit.
Zaplav jejich srdce paprsky tvého milosrdenství a dej jim příležitost, aby se
navrátili do lůna tvé lásky. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 20:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 8

MODLITBA ZA VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ

Já Ježíš, váš Král a Spasitel vám nyní dávám mou modlitbu za vyznání hříchů.
Tuto modlitbu se máte modlit jako vroucí prosbu za milosrdné odpuštění hříchů během
Varování a po něm.

Nejdražší Ježíši, prosím Tě o odpuštění všech mých hříchů a za bolest a utrpení,
které jsem způsobil jiným.
Pokorně Tě prosím za milosti, abych se vyhnul tomu, že bych Tě znovu urazil
a abych Ti nabídnul pokání podle tvé nejsvětější vůle.
Úpěnlivě Tě prosím o odpuštění jakékoliv budoucí urážky, na níž bych mohl mít
podíl a jež by Ti způsobila bolest a utrpení.
Vezmi mě s sebou do nové éry míru, abych se navěky mohl stát součástí tvé
rodiny.
Miluji Tě, Ježíši.
Potřebuji Tě.
Ctím Tebe a všechno, čím jsi.
Pomoz mi, Ježíši, abych mohl být hoden vstoupit do tvého království. Amen.

Váš Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 28. listopadu 2011 v 20:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 9

NABÍDNOUT UTRPENÍ JAKO DAR

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, nauč mě, abych v tvém svatém jménu přijímal
urážky, když hlásám tvé Slovo, s pokorným díkůvzdáním.
Nauč mě, abych pochopil, jak ponížení, bolest a utrpení mě přivádějí blíže
k tvému Nejsvětějšímu Srdci.
Dovol mi, abych přijal takové zkoušky s láskou a šlechetností ducha, a abych Ti je
mohl nabídnout jako vzácné dary k záchraně duší. Amen.

Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2011 v 15:35.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 10

NÉST PLAMEN TVÉ LÁSKY

Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom v tvém jménu nebojácně povstali a nesli
plamen naší lásky napříč národy.
Dej nám, tvým dětem, sílu čelit špatnému zacházení všemi těmi, kteří nemají
skutečnou víru ve tvé milosrdenství. Amen.

Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2011 v 20:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 11

PŘESTAŇTE NENÁVIDĚT VIZIONÁŘE

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prosím, zastav nenávist a závist, kterou tvoji
následovníci chovají vůči tvým pravým vizionářům.
Prosím, abys vyslyšel mou modlitbu a dal tvým vizionářům sílu, kterou potřebují
k hlásání tvého nejsvětějšího Slova nevěřícímu světu. Amen.

Váš Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 3. prosince 2011 v 19:40.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 12

MODLITBA ZA VYVAROVÁNÍ SE HŘÍCHU PÝCHY

Má dcero,
potřebuji modlitby všech věřících, aby mohly být zachráněny duše zlých. Mnozí z nich jsou
tak plní pýchy na svou vyhlašovanou znalost mého učení, že jejich nedostatek pokory Mně
způsobuje bolest. Musí se modlit za milosti, aby se mohli stát znovu malí a důvěřovat Mi.
Popros je, aby se modlili tuto modlitbu:

Ó, můj Ježíši, pomoz mi vyhnout se hříchu pýchy, když promlouvám ve tvém
jménu.
Odpusť mi, když kohokoliv někdy znevážím ve tvém svatém jménu.
Pomoz mi slyšet, Ježíši, když tvůj hlas je vysloven a naplň mě tvým Duchem
Svatým, abych mohl rozlišit pravdu tvého Slova, když voláš k lidstvu. Amen.

Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše Krista ze dne 11. prosince 2011 v 15:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 13

ZA MILOST OCHRANY PRO ZTRACENÉ DUŠE

Děti, slibuji vám slavnostně, všem z vás, které Mě ve jménu mého milovaného Syna
Ježíše Krista budou volat, aby zachránily své bratry a sestry, že jim bude udělena okamžitá
imunita. Speciální milosti budou dány každému z vás, jenž se zaváže k plnému měsíci
modliteb za jejich duše. Zde je, co žádám, abyste se modlili:

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvého milovaného Syna Ježíše Krista, jehož utrpení
na kříži nás zachránilo od hříchu, prosím Tě, zachraň všechny ty, kteří stále
odmítají jeho ruku milosrdenství.
Drahý Otče, zaplav jejich duše důkazem tvé lásky.
Nebeský Otče, snažně Tě prosím, vyslyš mou modlitbu a zachraň tyto duše od
věčného zatracení.
Tvým milosrdenstvím jim dovol, aby jako první vstoupily do nové éry míru na
zemi. Amen.

Váš Ježíš
Vykupitel a Spasitel všeho lidstva

Z poselství 279.
Vysvětlující poznámka: imunita bude garantována těm, za které se modlíte.

Z poselství Ježíše ze dne 14. prosince 2011 v 19.15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 14

ZA OCHRANU PŘED ATOMOVOU VÁLKOU

Ó, Všemohoucí Otče, Bože Nejvyšší, prosím Tě, měj slitování se všemi hříšníky,
otevři jejich srdce, aby přijali spásu a obdrželi hojnost milostí.
Vyslyš mé prosby pro moji vlastní rodinu a učiň, aby každý z nich naleznul přízeň
ve tvém milujícím srdci.
Ó, božský Nebeský Otče, ochraňuj všechny své děti na zemi před atomovou
válkou, nebo jinými zločiny, které jsou přichystány ke zničení tvých dětí.
Vzdal nás od veškeré škody a ochraňuj nás.
Osviť nás tak, abychom mohli otevřít naše oči a bez jakéhokoliv strachu v našich
duších uvidět a přijmout pravdu k naší spáse.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2011 v 19:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 15

DÍK ZA DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Ó, můj Nebeský Otče, s hlubokým díkem Ti vzdáváme úctu za oběť, kterou jsi
nám přinesl, když jsi poslal Spasitele do světa.
V radosti a v díkůvzdání Ti v pokorné vděčnosti nabízíme naše modlitby za dar
Božího milosrdenství, jenž nyní dáváš tvým dětem.
Ó, Bože – Ty, který jsi nejvyšší – dej, abychom byli hodni přijmout toto velké
milosrdenství s vděčností. Amen.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 31. prosince 2011 v 12:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 16

ZA PŘIJETÍ MILOSTÍ, NABÍZENÝCH BĚHEM VAROVÁNÍ

Já ti teď dám v rámci modlitební kampaně speciální modlitbu pro svět "Za přijetí milostí,
nabízených během Varování" aby pomohla duším stát pevně během Velkého činu
milosrdenství, jejž teď daruji světu.

Ó, můj Ježíši, drž mě pevně v této zkoušce tvého velkého milosrdenství.
Dej mi milosti, které potřebuji, abych se stal malým ve tvých očích.
Otevři mé oči pravdě tvého slibu věčné spásy.
Odpusť mi mé hříchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku přátelství.
Vezmi mě do náruče svaté rodiny, abychom se všichni mohli opět sjednotit.
Miluji Tě, Ježíši, a slibuji Ti, že ode dneška budu hlásat tvé svaté Slovo beze
strachu v mém srdci a s čistotou duše navěky věků. Amen.

Váš milovaný Ježíš
Spasitel všeho lidstva

Z poselství Panny Marie ze dne 1. ledna 2012 v 15:00

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 17

ZA MILOSRDENSTVÍ PRO ZTEMNĚLÉ DUŠE

Mé dítě, požádej mé děti, aby zasvětily tuto modlitbu mně, Matce Spásy.
Ó, Neposkvrněné Srdce Marie, Matko Spásy a Prostřednice všech milostí, ty, která
se účastníš na spáse lidstva od zkaženosti Satana, oroduj za nás.
Matko Spásy, oroduj za nás, aby všechny duše mohly být zachráněny a přijaly
lásku a milosrdenství prokázané tvým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem,
který přichází ještě jednou, aby zachránil lidstvo a dal nám příležitost k věčné
spáse. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2012 v 15:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 18

ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA A JEHO SKUPINY

Ó, drahý Ježíši, zachraň svět před antikristem, ochraň nás od krutých nástrah
Satana, zachraň poslední zbytky tvé církve od zla.
Dej všem tvým církvím sílu a milosti, jaké potřebují, aby nás hájily před válkami
a pronásledováním, které plánuje Satan a jeho armáda teroristů. Amen.

Váš milovaný Ježíš
Spasitel a Vykupitel všeho lidstva

Z poselství Panny Marie ze dne 13. ledna 2012 v 08:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 19

MODLITBA ZA MLADÉ LIDI

Matko Spásy, prosím tě, oroduj za milosrdenství pro mladé duše, které jsou ve
strašné temnotě, aby poznaly tvého milovaného Syna, jenž přišel zachránit celé
lidstvo.
Nenechej ani jedinou duši padnout stranou, nenechej ani jedinou duši odmítnout
jeho velké milosrdenství.
Modlím se, Matko, aby všechny byly zachráněny, a prosím tě, abys přikryla tyto
duše tvým svatým pláštěm a poskytla jim ochranu před mistrem klamu, kterou
tolik potřebují. Amen.

Vaše milovaná Matka
Maria, Královna Nebes
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 19. ledna 2012 v 20:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 20

ZA ZASTAVENÍ ANTIKRISTA PŘED ZNIČENÍM MÝCH DĚTÍ

Ó, Bože Otče, ve jménu tvého drahého Syna, úpěnlivě Tě prosím, abys nedovolil
antikristu polapit duše tvých dětí.
Úpěnlivě Tě prosím, Všemohoucí Otče, abys mu zabránil uvrhnout teror na tvé
děti.
Vroucně Tě prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoření, a prosím Tě, abys byl
milosrdný k těm duším, které budou vůči němu bezbranné.
Vyslyš mou modlitbu, drahý Otče, a zachraň všechny děti od tohoto strašného zla.
Amen.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 24. ledna 2012 v 16:55.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 21

CHVÁLA A DÍK VŠEMOHOUCÍMU STVOŘITELI

Bůh, můj Věčný Otec, dal souhlas k záchraně velké části lidstva.
Modlete se teď v díkuvzdání za tento zvláštní dar, který je nyní nabídnut lidstvu mým Otcem,
tuto modlitbu:

Vzdáváme Ti chválu a dík, ó, Nejsvětější Bože, všemohoucí Stvořiteli lidstva,
za lásku a soucit, které chováš k lidem.
Děkujeme Ti za dar spásy, který jsi udělil tvým ubohým dětem.
Prosíme Tě, ó Pane, zachraň ty, kteří následují Zlého, a dej, aby otevřeli svá srdce
pravdě jejich věčného života. Amen.

Váš milovaný Ježíš
Spasitel všeho lidstva

Z poselství Ježíše ze dne 27. ledna 2012 v 23:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 22

MODLITBA PRO KATOLICKÉ DUCHOVENSTVO

Ó můj milovaný Ježíši, zachovej mě při síle a udržuj plamen mé lásky k Tobě
v každé chvíli mého dne. Nikdy nedovol, aby tento plamen lásky k Tobě skomíral
nebo uhasnul.
Nikdy nedovol, abych ve slabosti podlehl pokušení.
Dej mi milosti, které potřebuji, abych dostál svému povolání, své oddanosti
a věrnosti a potvrdil učení ortodoxní katolické církve. Nabízím Ti věrnost navěky.
Zavazuji se k úkolu bojovat ve tvé armádě tak, aby katolická církev mohla znovu
povstat ve slávě a přivítat Tě, drahý Ježíši, až se znovu vrátíš. Amen.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus
Král všeho lidstva

Z poselství Panny Marie ze dne 28. ledna 2012 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 23

MODLITBA ZA PAPEŽE BENEDIKTA

Zde je speciální modlitba modlitební kampaně za bezpečí papeže Benedikta:
Ó můj Věčný Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista a kvůli jeho
utrpení, které podstoupil, aby zachránil svět od hříchu, modlím se teď, abys
ochránil tvého svatého vikáře, papeže Benedikta, hlavu tvé církve na zemi,
aby také on mohl pomoci zachraňovat tvé děti a všechny tvé posvěcené
služebníky z područí Satana a moci jeho padlých andělů, kteří chodí po zemi
a kradou duše.
Ó, Otče, ochraňuj tvého papeže, aby tvé děti mohly být vedeny po pravé cestě do
tvého Nového ráje na zemi. Amen.

Vaše Nebeská Matka na zemi
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24

ZA PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ

Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. Uděluji jim
plnomocné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene tak, aby mohli šířit
obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova tak, aby kamkoliv
půjdou, se dotýkala srdcí lidí.
Musí se modlit tuto modlitbu z modlitební kampaně po sedm následujících dnů a bude
jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého.

Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé
milosrdenství a láska neznají žádných hranic.
Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska
k nám je větší než naše láska k Tobě.
Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom si zasloužili tvé nové království, naplň nás
Duchem Svatým, abychom mohli kráčet kupředu a vést tvou armádu, hlásat
pravdu tvého svatého Slova a připravit naše bratry a sestry na slávu tvého
Druhého příchodu na zem.
Uctíváme Tě.
Chválíme Tě.
Nabízíme sami sebe, náš zármutek, naše utrpení jako dar Tobě k záchraně duší.
Milujeme Tě, Ježíši, buď milosrdný ke všem svým dětem, ať už jsou kdekoliv.
Amen.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Koncem února 2013 rozšířil náš Pán dar této modlitby i pro katolíky. Ti však musí ještě
pravidelně chodit ke zpovědi.

Z poselství Panny Marie ze dne 4. února 2012 v 10:09.
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MODLITBA ZA OCHRANU VIZIONÁŘŮ

Ó Nejsvětější Bože, prosím Tě naléhavě, abys ochraňoval všechny tvé svaté posly
na světě.
Modlím se, aby byli uchráněni od nenávisti jiných, a prosím Tě, aby tvé
Nejsvětější Slovo bylo rychle šířeno po celém světě.
Ochraňuj tvé posly od pomluv, zlého zacházení, lží a nebezpečí všeho druhu.
Ochraňuj jejich rodiny a pokrývej je stále Duchem Svatým tak, aby poselství,
která dávají světu, byla přijímána se zkroušeným a pokorným srdcem. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Panny Marie ze dne 5. února 2012.
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v poselství Marii Božího milosrdenství 5. února 2012, naše Paní naléhavě vyzývala k modlitbě
svého svatého růžence k pomoci zachránit svůj národ.
"Nikdy nezapomeňte na důležitost mého nejsvětějšího růžence, protože když se jej modlíte
každý den, můžete pomoci zachránit váš národ.
Když se modlíte můj růženec, je Satanova moc oslabena. Utíká pryč ve velkých bolestech
a stává se bezmocný. Nejdůležitější ale je – a nezáleží na tom, k jaké křesťanské víře patříte
– abyste se jej modlili nejméně jednou denně."

Modlitba svatého růžence

Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Modlitba před růžencem:
Královno svatého růžence, ty jsi ráčila přijít do Fatimy odhalit třem dětským pastýřům
poklady milostí skrytých v růženci. Vzbuď v mém srdci upřímnou lásku k této modlitbě, abych
meditací o tajemstvích našeho vykoupení, které je v něm vzpomenuto, mohl být obohacen
jeho plody a dosáhl mír pro svět, obrácení hříšníků a Ruska a milostí, o které tebe prosím
v tomto růženci. [Zde zmíníte svou žádost].
Žádám to pro větší slávu Boha, pro tvou vlastní čest a pro dobro duší, zejména pro mou
vlastní duši. Amen.
Růženec pokračuje" Vyznáním víry": (na kříži)
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod
Pontským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit
živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění
hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
Následuje "Otče náš" (1. velká kulička)
Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my
odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Pak 3x "Zdrávas, Maria" (3 následující malé kuličky)
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod
života tvého, Ježíš. Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
Po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1. v kterého věříme
2. v kterého doufáme
3. kterého milujeme
Na konci Zdrávasu na třetí malé kuličce přidáme "Chválu Nejsvětější Trojice":
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
Na další velké kuličce následuje:
1x "Otče náš", (5. kulička od kříže)
Následuje: (na kuličkách desátku)
10x "Zdrávas Maria", (začínáme na 1. malé kuličce desátku).
Po Zdrávasu na poslední kuličce každého desátku přidáváme "Chválu Nejsvětější Trojice"
a" Fatimskou vložku" (stále na desáté malé kuličce):
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků.
Amen.
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás od pekelného ohně,
přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
Na další velké kuličce (a na všech dalších velkých kuličkách mezi desátky) se modlíme
"Otčenáš".
Ve Zdrávasech se po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství: (jedna vložka na jeden
desátek).
A) Radostný růženec:
1. kterého jsi z Ducha svatého počala.
2. s kterým jsi Alžbětu navštívila.
3. kterého jsi v Betlémě porodila.
4. kterého jsi v chrámě obětovala.
5. kterého jsi v chrámě nalezla.

B) Bolestný růženec:
1. který se pro nás krví potil.
2. který byl pro nás bičován.
3. který byl pro nás trním korunován.
4. Který pro nás těžký kříž nesl.
5. který byl pro nás ukřižován.

C) Slavný růženec:
1. který z mrtvých vstal.
2. který na nebe vstoupil.
3. který Ducha svatého seslal.
4. který tě, Panno, do nebe vzal.
5. který tě v nebi korunoval.

D) Růženec světla:
1. který byl pokřtěn v Jordánu.
2. který zjevil v Káně svou božskou moc.
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
5. který ustanovil eucharistii.

Modlitbu růžence zakončíme těmito modlitbami: (na spojovacím dílku):
Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém
údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod
života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno
Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých
zaslíbeních.
(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci Blahoslavené Panny Marie
o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Z poselství Ježíše ze dne 6. února 2012 v 20:15.
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ZA MÍR NA SVĚTĚ A ZA ODVRÁCENÍ ATOMOVÉ VÁLKY

Ó, můj Ježíši, snažně Tě prosím o milosrdenství pro ty, kteří trpí strašnými
válkami.
Prosím, aby byl dán mír těm zmučeným národům, které jsou slepé k pravdě o tvé
existenci.
Prosím, pokryj tyto národy mocí Ducha Svatého, aby zastavily svoji honbu za
nadvládou nad nevinnými dušemi.
Měj milosrdenství se všemi tvými zeměmi, které jsou bezmocné proti ďábelským
ukrutnostem, které pokrývají celý svět. Amen.

Váš Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Panny Marie ze dne 8. února 2012.
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ZA ZACHOVÁNÍ TVÝCH KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ NA ZEMI

Ó, Bože Nejvyšší, klečíme před Tebou a vroucně Tě prosíme o sjednocení všech
tvých dětí v boji za zachování tvých křesťanských církví na zemi.
Nedopusť, aby nás v tomto čase velkého odpadlictví ve světě rozdělily naše
odlišnosti v naší lásce k Tobě, drahý Otče.
Úpěnlivě Tě prosíme, dej nám ve jménu tvého milovaného Syna, našeho Spasitele
Ježíše Krista, milosti k tomu, abychom jeden druhého milovali.
Velebíme Tě.
Milujeme Tě.
Sjednotíme se k boji za sílu, abychom zachovali tvé křesťanské církve na zemi ve
zkouškách, kterým můžeme čelit v rocích před námi. Amen.

Vaše milující Matka
Matka Spásy

Z poselství Panny Marie ze dne 12. února 2012 v 10:30.
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ZA OCHRANU VEŘEJNÉHO VYZNÁVÁNÍ KŘESŤANSKÉ VÍRY

Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, vylij Ducha Svatého na všechny tvé
děti. Prosím Tě, odpusť těm, kteří ve svých duších k Tobě chovají nenávist.
Modlím se, aby ateisté během tvého Velkého milosrdenství otevřeli svá ztvrdlá
srdce, a aby tvé děti, které Tě milují, Tě mohly uctívat s důstojností a překonat
veškeré pronásledování.
Prosím, naplň všechny tvé děti darem tvého Ducha, aby mohly s odvahou povstat
a vést tvoji armádu do konečné bitvy proti Satanovi, jeho démonům a všem těm
duším, které jsou otroky jeho falešných slibů. Amen.

Maria, Královna všech andělů
Matka Spásy

Z poselství Boha Otce ze dne 14. února 2012 v 18:00.
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MODLITBA K BOHU OTCI ZA SÍLU

Ó, můj věčný Otče, Bože, Stvořiteli univerza, ve jménu tvého drahého Syna
prosíme Tě úpěnlivě, abychom Tě mohli ještě více milovat.
Pomoz nám, abychom před každým protivenstvím stáli stateční, nebojácní a silní.
Přijmi naše oběti, utrpení a zkoušky jako dar před tvůj trůn k záchraně tvých dětí
na zemi.
Obměkči srdce nečistých duší.
Otevři jejich oči k pravdě tvé lásky, aby se mohly připojit ke všem tvým dětem
v ráji na zemi, který jsi podle tvé Boží vůle láskyplně pro nás stvořil. Amen.

Váš milující Otec
Bůh Stvořitel celého lidstva
Bůh Nejvyšší

Z poselství Ježíše ze dne 16. února 2012 v 20:00.
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ZA ZASTAVENÍ VŮDCŮ, PŘIVÁDĚJÍCÍCH DO NOUZE NEVINNÉ LIDI

Naléhavě vás prosím, abyste se modlili tuto modlitbu z modlitební kampaně:
Ó, můj Ježíši, dej, ať má modlitba přivolá tvého Ducha Svatého, aby sestoupil na
ty vůdce, kteří jsou hnáni chtivostí, hrabivostí, lakotou a pýchou a zastavil
pronásledování tvých nevinných dětí.
Prosím Tě, nedovol, aby chudoba, hladomor a válka pohltily tvé děti, a prosím,
aby tito evropští vůdci otevřeli svá srdce k pravdě tvé lásky. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 17. února 2012 v 15:30.
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ZA ZASTAVENÍ POTRATŮ V IRSKU

Ó, Matko Spásy, oroduj za své děti v Irsku, aby bylo zabráněno, že by zločin
potratů dopadl na nás.
Ochraňuj svůj svatý národ, aby neupadl hlouběji do beznaděje způsobené
temnotou, která pokrývá naši zemi.
Zbav nás Zlého, který chce zničit naše ještě nenarozené děti.
Oroduj za ty vůdce, kteří budou mít odvahu naslouchat těm, kdo milují tvého
Syna, aby následovali učení našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Vaše milovaná Královna Nebes
Matka Spásy

Z poselství Boha Otce ze dne 20. února 2012 v 00:20.
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ZA PŘIJETÍ PEČETĚ ŽIVÉHO BOHA

Ó, můj Bože, můj milující Otče, přijímám s láskou a vděčností tvou božskou pečeť
ochrany.
Tvé božství obklopuje mé tělo a duši navěky.
Skláním se v pokorném díkuvzdání a nabízím Ti svou hlubokou lásku a věrnost
k Tobě, mému milovanému Otci.
Úpěnlivě Tě prosím, ochraňuj mě a mé milované touto mimořádnou pečetí a já se
zavazuji, že svůj život zasvětím tvé službě navěky věků.
Miluji Tě, drahý Otče.
Utěšuji Tě v těchto časech, drahý Otče.
Obětuji Ti Tělo a Krev, duši i božství tvého milovaného Syna na smír za hříchy
světa a za spásu všech tvých dětí. Amen.

Váš milující Otec v nebi
Bůh Nejvyšší

Z poselství Ježíše ze dne 22. února 2012 v 19:00.
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MŮJ DAR PŮSTU JEŽÍŠI

Ó, můj Ježíši, pomoz mi, abych na mé vlastní malé cestě napodobil tvůj život
oběti za záchranu lidstva.
Dovol mi, abych Ti jedním dnem v týdnu v postním čase nabídnul dar půstu
k spáse všech lidí, aby tak mohli vejít do bran Nového ráje na zemi.
Nabízím Ti, drahý Ježíši, mou oběť s láskou a radostí v mém srdci, abych Ti ukázal
velikost mé lásky.
Touto obětí Tě vroucně prosím o spásu každé duše, která by snad mohla ztratit
tvou milost. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 1. března 2012 v 19:55.
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ZA DUŠE, ABY VEŠLY DO RÁJE

Ó, můj Ježíši, dej, abych Ti pomohl zachránit zbytek tvých dětí na zemi.
Modlím se, abys tvým milosrdenstvím zachránil duše od duchovní temnoty.
Přijmi mé zkoušky, utrpení a zármutek v tomto životě k záchraně duší od
plamenů pekla.
Naplň mě milostmi, abych Ti nabídnul tato utrpení s láskou a radostí ve svém
srdci, abychom se všichni do jednoho sjednotili v lásce k Nejsvětější Trojici a žili
s Tebou v ráji jako jedna svatá rodina. Amen.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 7. března 2012 v 15:40.
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POMOZ MI UCTÍVAT PRAVÉHO BOHA

Ježíši, pomoz mi, neboť jsem ztracen a zmatený. Neznám pravdu života po smrti.
Odpusť mi, jestliže jsem Tě zranil uctíváním falešných bohů, kteří nejsou pravým
Bohem. Zachraň mě a pomoz mi, abych jasně uviděl pravdu a zachraň mě
z temnoty mé duše.
Pomoz mi, abych vešel do Světla tvého milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 14. března 2012 v 15:30.
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ZA SJEDNOCENÍ VŠECH BOŽÍCH DĚTÍ

Ó, drahý Ježíši, sjednoť v lásce všechny tvé milované následovníky, abychom
mohli rozšířit pravdu tvého slibu věčné spásy po celém světě.
Modlíme se, aby vlažné duše, které se bojí oddat se Ti myslí, tělem i duší,
odhodily svůj krunýř pýchy a otevřely svá srdce ke tvé lásce a staly se částí tvé
svaté rodiny na zemi.
Obejmi všechny ty ztracené duše, drahý Ježíši a dovol nám, jejich bratrům
a sestrám, aby je naše láska pozvedla z divočiny a spolu s námi je vzala do lůna
lásky a Světla Nejsvětější Trojice.
Vkládáme všechnu naši naději, důvěru a lásku do tvých svatých rukou. Prosíme Tě
snažně, abys umocnil naši oddanost, abychom tak mohli pomoci zachránit více
duší. Amen.

Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Panny Marie ze dne 20. března 2012 v 20:30.
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ZA ZÁCHRANU KATOLICKÉ CÍRKVE

Ó, Blahoslavená Matko Spásy, prosím, oroduj za katolickou církev v těchto
těžkých časech a za našeho milovaného papeže Benedikta XVI., abys zmírnila
jeho utrpení.
Prosíme tě, Matko Spásy, pokryj posvěcené Boží služebníky tvým svatým pláštěm,
aby jim byly dány milosti zůstat silní, věrní a stateční během zkoušek, kterým
budou čelit.
Oroduj také, aby se starali o své stádo v souladu s pravým učením katolické
církve. Ó, svatá Matko Boží, dej nám, tvému zbytku církve na zemi, dar
vůdcovství, abychom tak mohli pomoci vést duše ke království tvého Syna.
Prosíme tě, Matko Spásy, udržuj Zlého daleko od následovníků tvého Syna v jejich
úsilí uchránit své duše tak, aby byli hodni vstoupit do bran Nového ráje na zemi.
Amen.

Maria, Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 21. března 2012 v 20:30.
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ZA PŘÍPRAVU DUŠÍ NA NOVÝ RÁJ A NA MŮJ DRUHÝ PŘÍCHOD

Ó, Ježíši, můj milovaný Spasiteli, prosím Tě, pokryj mě tvým Duchem Svatým tak,
abych mohl hlásat s autoritou tvé nejsvětější Slovo k přípravě všech Božích dětí
na tvůj Druhý příchod.
Úpěnlivě Tě prosím, Pane Ježíši, o všechny milosti, které potřebuji, abych oslovil
všechna náboženství, vyznání víry a národnosti, kamkoliv půjdu.
Pomoz mi, abych mluvil tvými ústy, utěšit nebohé duše tvými rty a milovat
všechny duše mimořádnou božskou láskou, kterou vyléváš z tvého Nejsvětějšího
Srdce.
Pomoz mi zachránit duše tak blízké tvému srdci a dovol mi utěšit Tě, drahý Ježíši,
když ztracené duše budou stále odmítat tvé milosrdenství.
Ježíši, bez Tebe nejsem nic, ale s tvou velkorysou pomocí budu bojovat ve tvém
jménu, abych pomohl zachránit celé lidstvo. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 24. března 2012 v 11:45.
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MODLITBA DUCHOVENSTVA ZA PŘÍPRAVU DUŠÍ NA DRUHÝ PŘÍCHOD

Ó, můj Ježíši, nejsem než pokorný služebník a potřebuji Tě, abys mě vedl tak,
abych mohl připravit duše na tvůj slavný Druhý příchod.
Pomoz mi obrátit duše a připravit je podle tvé svaté vůle tak, aby byly způsobilé
vstoupit do nového nebe a země, které jsi slíbil celému lidstvu skrze svou smrt na
kříži.
Uděl mi milosti, které potřebuji, abych mohl oznamovat tvé Slovo žíznivým duším
a abych nikdy nezanedbával mé povinnosti k Tobě, drahý Ježíši, jemuž jsem se
zavázal věrností svými svatými sliby. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 25. března 2012 v 15:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 41

ZA DUŠE NEVĚŘÍCÍCH

Ó, můj Ježíši, pomoz tvým ubohým dětem, které jsou slepé k tvému slibu spásy.
Prosím Tě úpěnlivě pomocí mých modliteb a utrpení, abys otevřel oči nevěřících
tak, aby mohli uvidět tvou něžnou lásku a utéci se do tvé posvátné náruče na
ochranu.
Pomoz jim, aby uviděli pravdu a hledali odpuštění za všechny své hříchy tak,
aby mohli být zachráněni a být první, kteří vejdou do bran Nového ráje.
Modlím se za tyto ubohé duše, včetně mužů, žen a dětí a prosím Tě naléhavě,
abys jim odpustil jejich hříchy. Amen.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Panny Marie ze dne 27. března 2012 v 18:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 42

MODLITBA DARU PŮSTU K ODVRÁCENÍ ZAVEDENÍ JEDINÉ SVĚTOVÉ MĚNY

Ó Bože Nejvyšší, nabízím Ti můj dar půstu, abys zastavil sevření Zlého ve světě,
kde plánuje odepřít potravu mé zemi, včetně chleba života.
Přijmi mé utrpení a naslouchej mým prosbám za jiné národy, abys zabránil
utrpení, jež plánuje antikrist.
Uchraň nás, drahý Pane od zkaženosti a ochraňuj naši víru, abychom Tě mohli ctít
ve svobodě, kterou potřebujeme, abychom Tě mohli milovat a velebit navěky
věků. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy
Matka Boží

Z poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2012 v 20:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 43

ZA ZÁCHRANU DUŠÍ BĚHEM VAROVÁNÍ

Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista a na
památku jeho smrti na kříži, kdy nás zachránil od našich hříchů, úpěnlivě Tě
prosím, abys zachránil duše, které se nemohou samy zachránit a které by během
Varování mohly zemřít ve smrtelném hříchu.
V pokání za utrpení tvého milovaného Syna, prosím Tě naléhavě, abys odpustil
těm, kteří nejsou schopni hledat vykoupení, protože nebudou žít dostatečně
dlouho, aby prosili Ježíše, tvého Syna, o milosrdenství osvobodit je od hříchů.
Amen.

Váš milovaný Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 12. dubna 2012 v 11:27.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 44

ZA SÍLU K OBRANĚ MÉ VÍRY PROTI FALEŠNÉMU PROROKOVI

Drahý Ježíši, dej mi sílu, abych se zaměřil na tvoje učení a vždy hlásal tvé Svaté
Slovo.
Nikdy nedopusť, abych byl v pokušení uctívat falešného proroka, který se bude
snažit vystupovat stejně jako Ty.
Udržuj mou lásku k Tobě silnou.
Dej mi milosti daru rozlišení tak, abych nikdy nezapřel pravdu, obsaženou v Bibli
svaté, bez ohledu na lži, které mi budou předkládány, abych se odvrátil od tvého
pravého Slova. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2012 v 18:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 45

O POMOC JEŽÍŠE PROTI NEGATIVNÍM MYŠLENKÁM

Ó, Ježíši, vím toho o Tobě velmi málo, ale prosím Tě, pomoz mi otevřít mé srdce
a nechat Tě vejít do mé duše tak, abys mě uzdravil, utěšil a naplnil mě svým
pokojem.
Pomoz mi pocítit radost, zvítězit nad negativními myšlenkami a nauč mě chápat
jak Ti dělat radost tak, abych mohl vejít do tvého Nového ráje, kde mohu žít
s Tebou život lásky, radosti a nádhery navěky věků. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 20. dubna 2012 v 15:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 46

ZA MOJE VYSVOBOZENÍ Z OKOVŮ SATANA

Ó, Ježíši, jsem ztracen, jsem zmaten a cítím se jako vězeň, chycený do sítě, ze
které nemohu uniknout.
Důvěřuji Ti, Ježíši, že mi přijdeš na pomoc a vysvobodíš mě z okovů Satana a jeho
démonů.
Pomoz mi, neboť jsem ztracen. Potřebuji tvou lásku, aby mi dala sílu v Tebe věřit
a důvěřovat Ti tak, abych mohl být zachráněn z tohoto zla, a mohlo být mi
ukázáno Světlo, abych konečně mohl najít pokoj, lásku a štěstí. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 22. dubna 2012 v 10:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 47

ZA OPĚTOVNÉ ZAŽEHNUTÍ MÉ LÁSKY K JEŽÍŠI

Ó, Blahoslavená Matko, Matko Spásy celého světa, oroduj za mě, aby má láska
k Ježíši byla znovu zažehnuta, pomoz mi pocítit plamen jeho lásky tak, aby naplnil
moji duši.
Pomoz mi více milovat Ježíše, oroduj za mne, aby má víra, láska a oddanost
k Němu se staly silnější, utiš jakékoliv pochybnosti, které mě mučí, a pomoz mi
vidět jasněji Boží Světlo Pravdy, které vyzařuje z tvého milovaného Syna,
Spasitele celého lidstva. Amen.

Vaše Blahoslavená Matka
Královna andělů
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2012 v 15:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 48

ZA MILOST HLÁSAT DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA

Ó, můj Ježíši, uděl mi milost hlásat tvé svaté Slovo celému lidstvu, aby duše
mohly být zachráněny.
Vylij Ducha Svatého na mne, tvého pokorného služebníka, aby tvé svaté Slovo
bylo slyšeno a přijato zvláště těmi dušemi, které nejvíce potřebují tvé
milosrdenství.
Pomoz mi vždy ctít tvou svatou vůli, abych nikdy neurazil nebo neodsoudil ty,
kteří odmítají ruku tvého milosrdenství. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 24. dubna 2012 v 19:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 49

ZA SLIB VĚRNOSTI KŘESŤANSKÝCH DUCHOVNÍCH

Ó, Ježíši, jsem tvůj pokorný služebník a slibuji Ti mou lásku a věrnost. Prosím Tě
snažně, dej mi znamení tvého volání a pomoz mi otevřít mé oči a uvidět tvá
zaslíbení.
Požehnej mě milostí Ducha Svatého, abych nebyl oklamán těmi, kteří tvrdí, že
přicházejí v tvém jménu, ale kteří nemluví pravdu. Ty mi ukaž pravdu.
Dovol mi pocítit tvou lásku, abych mohl naplnit tvou nejsvětější vůli. S pokorným
srdcem Tě prosím, abys mi ukázal cestu, jakou Ti mohu pomoci zachraňovat duše
lidstva. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 30. dubna 2012 v 17:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 50

JEŽÍŠI, POMOZ MI POZNAT, KDO JSI

Ó, drahý Ježíši, pomoz mi poznat, kdo jsi a odpusť mi, že jsem s Tebou dříve
nemluvil.
Pomoz mi najít pokoj v tomto životě a pomoz mi, aby mi byla ukázána pravda
o věčném životě.
Ukonejši mé srdce.
Zmírni mé starosti.
Naplň mě pokojem.
Otevři teď mé srdce, abys mohl naplnit mou duši tvou láskou. Amen.

Váš přítel
Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 4. května 2012 v 21:05.

MODLITEBNÍ KAMPAŇ PŘED VAROVÁNÍM 51

ZA DAR DUCHA SVATÉHO

Ó, přijď Duchu Svatý, vylij tvůj dar lásky, moudrosti a poznání na moji pokornou
duši.
Naplň mě Světlem Pravdy, abych mohl rozlišit Boží Pravdu od lží šířených
Satanem a jeho padlými anděly.
Pomoz mi uchopit pochodeň a rozšířit plamen poznání na všechny, s nimiž se
setkám skrze Krista, Pána našeho, Amen.

Váš drahý Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 8. května 2012 v 12:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 52

MODLITBA K OTCI

K Otci se můžete přiblížit jenom prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista. Proto se musíte
modlit tuto modlitbu:

Můj nejdražší Otče, ve jménu tvého drahého Syna a ve vzpomínce na jeho utrpení
na kříži, volám k Tobě.
Ty, Bože Nejvyšší, Stvořiteli světa a všeho bytí, jenž držíš naši spásu ve svých
svatých rukou, obejmi všechny své děti, včetně těch, které Tě neznají a i těch,
které Tě znají, ale dívají se jinam.
Odpusť nám naše hříchy a zachraň nás od pronásledování Satanem a jeho
armádou. Vezmi nás do své náruče a naplň nás nadějí, kterou potřebujeme,
abychom uviděli cestu Pravdy. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Panny Marie ze dne 10. května 2012 v 15:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 53

ZA KATOLICKOU CÍRKEV

Ó, Bože Otče, ve jménu tvého milovaného Syna Tě prosím, abys dal sílu
a potřebné milosti na pomoc kněžím, aby odolali pronásledování, které budou
zakoušet.
Pomoz jim, aby setrvali v pravdě učení tvého Syna, Ježíše Krista, a nikdy
nezakolísali, nezeslábli, nebo nepodlehli nepravdám o skutečné podstatě svaté
eucharistie. Amen.

Vaše milující Matka
Královna země
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 54

MODLITBA K OTCI, ABY ZMÍRNIL DOPAD TŘETÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Ó, Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně
trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým
čelíme.
Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí
zničit tvé církve a tvé děti.
Drahý Otče, úpěnlivě Tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit
životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli.
Milujeme Tě, drahý Otče.
Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze.
Zachraň nás ze spárů antikrista.
Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout.
Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrni tvému svatému Slovu, abys nám
tak mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 21. května 2012 v 20:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 55

MODLITBA K PŘÍPRAVĚ NA VAROVÁNÍ

Ó, můj drahý Ježíši, prosím Tě, otevři srdce všech Božích dětí k daru tvého
velkého milosrdenství.
Pomoz jim, aby přijaly tvé Boží milosrdenství s láskou a vděčností a umožni jim
stát se pokornými před Tebou.
Prosím Tě vroucně za odpuštění jejich hříchů, aby se tak mohli stát částí tvého
slavného království. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 26. května 2012 v 16:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 56

ZA OCHRANU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE

Musíte Mě prosit o moji pomoc touto modlitbou modlitební kampaně (56). Je určena kněžím,
hledajících ochranu pro nejsvětější eucharistii.

Ó, drahý Otče, ve jménu tvého drahého Syna, který obětoval sebe na kříži za celé
lidstvo, pomoz mi zůstat věrný Pravdě.
Pokryj mě vzácnou Krví tvého Syna a dej mi milosti, abych Ti mohl dále sloužit ve
víře, důvěře a ctil Tě po zbytek mého působení v úřadu.
Nikdy mi nedovol odchýlit se od pravého významu oběti mše svaté, nebo od
podávání nejsvětější eucharistie tvým dětem.
Dej mi sílu, abych Tě zastupoval a živil tvé stádo tak, jak musí být živeno Tělem,
Krví, duší a božstvím tvého Syna, Ježíše Krista, Spasitele světa. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 28. května 2012 v 20:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 57

MODLITBA PRO DUCHOVNÍ – JEŽÍŠI, DOVOL MI USLYŠET TVÉ VOLÁNÍ

Ó, můj drahý Ježíši, otevři mé uši k zvuku tvého hlasu. Otevři mé srdce ke tvému
milujícímu volání. Naplň moji duši Duchem Svatým tak, abych Tě mohl poznat
v tomto čase.
Nabízím Ti moji pokornou věrnost ke všemu, co ode Mě vyžaduješ. Pomoz mi
poznat Pravdu, abych povstal, odpověděl a následoval tvůj hlas, abych Ti mohl
pomoci zachránit duše všech lidí.
Tvá vůle je mi rozkazem. Dej mi odvahu, abych se nechal Tebou vést, abych
pozvednul zbroj, které je třeba k vedení tvé církve do nového království. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 31. května 2012 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 58

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ

Ó, drahý Ježíši, volám k Tobě, abys obejmul všechny Boží děti a pokryl je svou
vzácnou Krví.
Nechť každá kapka tvé vzácné Krve pokryje každou duši, aby je uchránila od
Zlého.
Otevři srdce všech, a zejména zatvrzelých duší a těch, kteří Tě znají, ale jsou
poskvrněni hříchem pýchy, aby padli na kolena a prosili Tě, aby světlo tvé lásky
zaplavilo jejich duše.
Otevři jejich oči, aby uviděli Pravdu a aby je zaplavil jas tvého Božího
milosrdenství tak, že budou pokryti paprsky tvého milosrdenství.
Obrať všechny duše svými milostmi, o které Tě, drahý Ježíši teď prosím pro: (zde
uveďte váš osobní úmysl).
Prosím Tě o milosrdenství a nabízím Ti dar půstu jeden den v týdnu v měsíci
červnu v pokání za všechny hříchů. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 13. června 2012 v 16:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 59

SLIB VĚRNOSTI BOŽÍ VŮLI

Tak jako můj Věčný Otec odkázal velkým darem lidstvu svou Pečeť živého Boha, tak také
musí jeho děti slíbit věrnost jeho Boží vůli.

Ó, Bože Nejvyšší, Ó, Nebeský Otče,
zavazuji se Tobě svou pevnou věrností, abych Tě ctil a poslouchal ve všem, co je
spojeno s tvou Boží vůlí na zemi.
Skrze svatou Krev tvého jediného milovaného Syna, pravého Mesiáše, Ti nabízím
ve jménu všech duší mého ducha, mé tělo a mou duši, abychom se mohli propojit
v jednotě v tvém přicházejícím nebeském království, aby tvá vůle se stala jak na
zemi, tak jako je v nebi. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 14. června 2012 v 18:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 60

MODLITBA ZA OBRÁCENÍ RODIN BĚHEM VAROVÁNÍ

Ó, předrahý, milovaný Ježíši, prosím o milosrdenství pro duše mé rodiny (jmenujte
je zde). Nabízím Ti má utrpení, mé zkoušky a mé modlitby k záchraně jejich duší
od ducha temnoty.
Nechť ani jedno z těchto tvých dětí Tě neodsoudí, nebo neodmítne tvou ruku
milosrdenství.
Otevři jejich srdce, aby se těsně přimkly k tvému Nejsvětějšímu Srdci tak, aby
mohly najít odpuštění, které potřebují k záchraně před pekelnými plameny.
Dej jim příležitost k nápravě tak, aby mohli být obráceni paprsky tvého Božího
milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 17. června 2012 v 20:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 61

ZA ODVRÁCENÍ JEDINÉ CELOSVĚTOVÉ NADVLÁDY

Ó, drahý, Nebeský Otče, ve vzpomínce na ukřižování tvého milovaného Syna
Ježíše Krista, prosím Tě, abys ochránil nás, tvé děti, od ukřižování, které plánuje
antikrist a jeho přisluhovači ke zničení tvých dětí.
Dej nám milosti, které potřebujeme, abychom odmítli značku šelmy a poskytni
nám pomoc, které je nám třeba k boji proti zlu ve světě, jež šíří ti, kteří jdou po
cestách Satana.
Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Otče, abys ochránil všechny tvé děti v této strašné
době a učinil nás dost silnými k tomu, abychom se pozvedli a vždy hlásali tvé
svaté Slovo. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 21. června 2012 v 12:05.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 62

ZA ZTRACENÉ A BEZMOCNÉ HŘÍŠNÍKY

Ó, Ježíši, pomoz mi, neboť jsem hříšník, ztracený a bezmocný a v temnotě. Jsem
slabý a chybí mi odvaha, abych Tě hledal. Dej mi sílu, abych Tě nyní zavolal,
abych se mohl zbavit temnoty v mé duši.
Přiveď mě do tvého Světla, drahý Ježíši a odpusť mi. Pomoz mi, abych se znovu
uzdravil a veď mě ke tvé lásce, pokoji a věčnému životu.
Plně Ti důvěřuji a prosím Tě, abys mě přijal, když se odevzdávám tvému Božímu
milosrdenství myslí, tělem a duší. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 29. června 2012 v 09:20.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 63

UDRŽUJ MĚ SILNÝM NA TÉTO CESTĚ

Má milovaná Matko Spásy, prosím tě, oroduj za mě, aby se mi dostávalo chleba
života, který mě udrží silným na této cestě, abych mohl pomoci zachránit všechny
Boží děti.
Prosím, pomoz všem těm, kteří jsou klamáni falešnými idoly a falešnými bohy,
aby otevřeli své oči k pravdě smrti tvého Syna na kříži. Zachraň každé Boží dítě
a každému přines věčný život. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Panny Marie ze dne 4. července 2012 v 12:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 64

Modlitba za záchranu hříšníků:

ZACHRAŇ MÉ BRATRY A SESTRY

Ó, můj nejdražší Spasiteli, Ježíši Kriste, přijmi můj dar modlitby a obětí, abych
pomohl zachránit mé bratry a sestry z vězení temnoty, do kterého se dostali.
Dovol mi pomoci zachránit jejich duše.
Úpěnlivě Tě prosím, abys jim odpustil jejich hříchy, a prosím Tě, abys zaplavil
jejich duše Duchem Svatým, aby přiběhli do tvé náruče jako do útulku, který mají
tak velice zapotřebí dříve, než budou navždy ztracení.
V pokorné poslušnosti a díkůvzdání Ti nabízím odevzdání sama sebe, jako můj dar
za takové duše. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 9. července 2012 v 23:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 65

MODLITBA ZA TY, KTEŘÍ JSOU VE SMRTELNÉM HŘÍCHU

Ó, drahý Ježíši, Spasiteli lidstva, skrze tvé Boží milosrdenství Tě snažně prosím
o milost pro všechny ty nebohé duše v hříchu, které mohou být vzaty z této země
během Varování.
Odpusť jim jejich hříchy a ve vzpomínce na tvé utrpení Tě prosím, abys mi udělil
tuto speciální přízeň k usmíření za jejich hříchy.
Jako pokání nabízím Ti sám sebe v mysli, těle i duši, abys zachránil jejich duše
a přivedl je k věčnému životu. Amen.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus

Z poselství Ježíše ze dne 16. července 2012 v 15:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 66

POMOZ MI ZŮSTAT VĚRNÝ TVÉMU NEJSVĚTĚJŠÍMU SLOVU

Ó, drahý Ježíši, pomoz mi zůstat vždy věrný tvému nejsvětějšímu Slovu. Dej mi
sílu, abych obhájil Pravdu tvé církve ve chvílích protivenství. Naplň mě milostmi,
abych uděloval nejsvětější svátosti tak, jak jsi nás učil.
Pomoz mi živit tvou církev chlebem života a zůstat Ti věrný, i když mi zakážou tak
jednat. Osvoboď mě z pout klamu, kterému mohu čelit, abych hlásal pravé Boží
Slovo.
Pokryj nyní všechny tvé posvěcené služebníky tvou vzácnou Krví, abychom zůstali
odvážní, věrní a pevní v naší poslušnosti k Tobě, náš milovaný Spasiteli Ježíši
Kriste. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 17. července 2012 v 16:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 67

UDRŽUJ MÉ DĚTI V BEZPEČÍ OD KRÁLE LŽÍ

Prosím, drahý Ježíši, prosím Tě, abys držel mé děti v bezpečí od krále lží.
Zasvěcuji tyto děti (jmenujte je) tvému Nejsvětějšímu Srdci a prosím, abys skrze
plášť z tvé vzácné Krve osvítil jejich duše a vzal je do bezpečí tvé milující náruče,
aby mohly být uchráněny od veškeré škody.
Prosím Tě, abys otevřel jejich srdce a zaplavil jejich duše tvým Duchem Svatým
během osvícení svědomí tak, aby byly očištěny od každé nečistoty.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 23. července 2012 v 16:36.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 68

OCHRAŇUJ MĚ PŘED VLIVEM SATANA

Matko Boží, Matko Spásy, přikryj mě tvým nejsvětějším pláštěm a ochraňuj mou
rodinu od vlivu Satana a jeho padlých andělů.
Pomoz mi vždy důvěřovat Božímu milosrdenství tvého milovaného Syna Ježíše
Krista.
Udržuj mě v mé lásce k Němu a nikdy nedovol, abych zbloudil od Pravdy jeho
učení, bez ohledu na to, kolik pokušení mě potká. Amen.

Vaše milující Matka
Královna země
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 26. července 2012 v 23:55.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 69

MODLITBA K BOHU OTCI, ABY LIDÉ PŘIJALI JEHO BOŽÍ VŮLI

Bože, Všemohoucí Otče, přijímám tvou Boží vůli. Pomoz tvým dětem, aby ji
přijaly. Zabraň Satanovi, aby odpíral tvým dětem právo na dědictví jejich Otce.
Nikdy nám nedovol, abychom vzdali boj za naše dědictví v ráji.
Vyslyš naše prosby o vyhnání Satana a jeho padlých andělů. Prosím Tě, drahý
Otče, abys svým milosrdenstvím očistil zemi a pokryl nás tvým Duchem Svatým.
Veď nás, abychom vytvořili tvou nejsvětější armádu, vybavenou mocí vyhnat
šelmu navždy. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 30. července 2012 v 01:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 70

MODLITBA ZA DUCHOVENSTVO, ABY ZŮSTALO PEVNÉ A VĚRNÉ SVATÉMU SLOVU
BOHA

Ó, drahý Ježíši, pomoz tvým posvěceným služebníkům poznat rozkol v tvé církvi,
až se odhalí.
Pomoz tvým posvěceným služebníkům, aby zůstali pevní a věrní tvému Svatému
Slovu. Nikdy nedovol světským ctižádostem, aby zakalily jejich čistou lásku
k Tobě.
Dej jim milosti, aby zůstali čistí a pokorní před Tebou a ctili tvou nejsvětější
přítomnost v eucharistii.
Pomáhej jim a veď všechny ty posvěcené služebníky, kteří mohou být vlažní ve
své lásce k Tobě, a znovu zažehni oheň Ducha Svatého v jejich duších.
Pomoz jim, aby rozpoznali pokušení kladené před ně, aby je rozptylovalo. Otevři
jejich oči, aby vždy viděli Pravdu.
Požehnej jim, drahý Ježíši v tomto čase a pokryj je tvou vzácnou Krví, abys je
ochránil od úhony.
Dej jim sílu, aby odolali svodům Satana, kdyby je znepokojovala chuť k popírání
existence hříchu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 31. července 2012 v 20:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 71

MODLITBA ZA OCHRANU PŘED PRONÁSLEDOVÁNÍM

Ó, Ježíši, zachraň Boží děti před antikristem.
Ochraňuj nás od plánů ke kontrole země.
Pane, zachraň nás od pronásledování.
Ochraňuj temné duše před antikristem tak, aby mohly být ve tvých očích
vykoupeny.
Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se vzpřímili a vedli
jeden druhého, až budeme kráčet ve tvé armádě k branám ráje.
Potřebuji Tě, drahý Ježíši.
Miluji Tě, drahý Ježíši.
Oslavuji tvoji přítomnost na zemi.
Vyhýbám se temnotě.
Zbožňuji Tě a vzdávám se Ti tělem i duchem, abys mi mohl odhalit pravdu tvé
přítomnosti, abych měl vždy důvěru ve tvé milosrdenství po všechny časy. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 7. srpna 2012 v 15:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 72

MODLITBA MÉHO STOUPENCE

Drahý Ježíši, jsem připraven šířit tvé Svaté Slovo.
Dej mi odvahu, sílu a znalost sdělovat Pravdu, abych přivedl k Tobě co nejvíce
duší.
Vezmi mě do tvého Nejsvětějšího Srdce a pokryj mě tvou vzácnou Krví, abych byl
naplněn milostmi šířit obrácení k záchraně všech Božích dětí v každé části světa,
a nezávisle na tom, jaké víry jsou.
Vždy důvěřuji v Tebe.
Tvůj milovaný učedník. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 16. srpna 2012 v 03:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 73

MODLITBA ZA MLADÉ DUŠE, ZA MALÉ DĚTI

Ó, Ježíši, pomoz mi zachránit duše mladých lidí na celém světě.
Tvou milostí jim pomoz, aby poznali pravdu o tvé existenci.
Přiveď je do tvého Nejsvětějšího Srdce a otevři jejich oči pro tvou lásku a tvé
milosrdenství.
Pomocí mých modliteb je zachraň od pekelných plamenů a buď milosrdný k jejich
duším. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 22. srpna 2012 v 21:18.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 74

MODLITBA O DAR ROZLIŠENÍ

Ó, Matko Boží, pomoz mi připravit mou duši na dar Ducha Svatého. Vezmi mě za
ruku jako dítě a veď mě na cestu k daru rozlišení silou Ducha Svatého.
Otevři mé srdce a nauč mě vzdát se tělem, myslí a duší.
Zbav mě hříchu pýchy a oroduj za mě, aby všechny mé minulé hříchy mi byly
odpuštěny a tím má duše byla očištěná a já byl uzdraven, a mohl tak obdržet dar
Ducha Svatého.
Děkuji ti, Matko Spásy, za tvou přímluvu a očekávám s láskou v mém srdci tento
dar, po kterém s radostí toužím. Amen.

Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 4. září 2012 v 23:05.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 75

PŘEDÁVÁM TI, DRAHÝ JEŽÍŠI, MOU BOLEST

Ježíši, sjednocuji mou bolest a utrpení s bolestí, kterou jsi vytrpěl během tvých
muk na Kalvárii.
Každou pohanu a slovní útok, které utrpím, nabízím Tobě, na počest tvého
korunování trním.
Každou nespravedlivou kritiku vůči mně Ti nabízím na počest tvého ponížení před
Pilátem.
Každá tělesná muka, která zakouším rukama jiných, Ti nabízím na počest tvého
bičování u sloupu.
Každou urážku, kterou snáším, nabídnu na počest strašného tělesného mučení,
které jsi zakusil během korunování trny, když roztrhly tvé oko.
Pokaždé, kdy Tě napodobuji, šířím tvé učení, a když se mi přitom vysmívají ve
tvém jménu, dovol mi, abych Ti pomohl na tvé cestě na Kalvárii.
Pomoz mi zbavit se pýchy a nikdy nemít strach přiznat, že Tě miluji, drahý Ježíši.
Potom, když v mém životě se bude všechno zdát být beznadějné, pomoz mi,
drahý Ježíši, abych byl statečný vzpomínkou na to, jak ochotně jsi dovolil být
ukřižován tak hanebným a krutým způsobem.
Pomoz mi povstat a být počítán za pravého křesťana, pravého vojáka ve tvé
armádě, pokorný a zkroušený ve svém srdci, ve vzpomínce na oběť, kterou jsi pro
mě vykonal.
Drž mě za ruku, drahý Ježíši a ukaž mi, jak moje vlastní utrpení může inspirovat
jiné, aby se přidali ke tvé armádě stejně smýšlejících duší, které Tě milují.
Pomoz mi přijmout utrpení a nabídnout je Tobě jako dar k záchraně duší
v poslední bitvě proti tyranii Zlého. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 10. září 2012 v 18:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 76

MODLITBA ATEISTY

Ježíši pomoz mi přijmout Boží lásku tak, jak jsi mi ji ukázal.
Otevři mé oči, moji mysl, mé srdce a mou duši, abych mohl být zachráněn.
Pomoz mi uvěřit tím, že naplníš mé srdce tvou láskou.
Pak mě drž pevně a zachraň mě od muk pochybností. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 17. září 2012 v 21:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 77

ZA VELKOU BRITÁNII

Ó, Nejvyšší Nebeský Otče, Bože Stvořiteli člověka, prosím, slyš mou modlitbu.
Prosím Tě, abys zachránil Británii od diktatury a od sevření Zlého.
Prosím Tě, abys nás všechny sjednotil – ze všech náboženství, věrouk a barev
pleti, jako jednu rodinu ve tvých očích.
Dej nám sílu, abychom se sjednotili v odporu ke každému zákonu přijatému
k potlačení tvého učení.
Dej nám sílu a odvahu, abychom Tě nikdy neopustili a pomoz nám našimi
modlitbami zachránit všechny tvé děti.
Shromáždi všechny mé bratry a sestry do jednoty, aby vzdali hold tvému slibu
přinést nám věčný život a přístup do tvého ráje. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 25. září 2012 v 12:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 78

OCHRAŇUJ MĚ PŘED ZLÝM

Ó, Ježíši, ochraňuj mě před mocí Satana.
Vezmi mě do svého srdce, když se zbavím vší mé oddanosti k němu a k jeho zlým
cestám.
Předávám Ti svou vůli a přicházím před Tebe na kolenou s pokorným a kajícným
srdcem.
Vkládám svůj život do tvé svaté náruče.
Ochraňuj mě před Zlým. Osvoboď mě a vezmi mě do tvého bezpečného přístavu
ochrany navěky věků. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 27. září 2012 v 09:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 79

ZA DVĚ MILIARDY ZTRACENÝCH DUŠÍ

Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys vylil tvé milosrdenství na ztracené duše.
Odpusť jim, že Tě odmítají a použij moji modlitbu a mé utrpení, abys skrze tvé
milosrdenství na ně vylil milosti, které potřebují k posvěcení svých duší.
Prosím Tě o dar mírnosti pro jejich duše.
Prosím Tě, abys otevřel jejich srdce, aby šli k Tobě a prosili Tě o naplnění Duchem
Svatým, aby mohli přijmout pravdu tvé lásky a žít s Tebou a celou Boží rodinou
navěky.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 14. října 2012 v 18:10.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 80

ZA DUŠE TĚCH, KTEŘÍ SE DOPOUŠTĚJÍ VRAŽDY

Ó, drahý Ježíši,
úpěnlivě prosím o slitování s těmi, kteří se dopouštějí vraždy.
Naléhavě Tě prosím o mírnost pro ty, kteří jsou ve stavu smrtelného hříchu.
Nabízím Ti mé vlastní utrpení a těžkosti, abys mohl otevřít tvé srdce a odpustit
jim jejich hříchy.
Prosím, abys pokryl všechny ty, kteří mají zlý úmysl ve svých duších Tvou
vzácnou Krví, aby mohli být očištěni od svých vin.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 19. října 2012 v 9:26.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 81

O DAR SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

Ó, nebeská hostie, naplň mé tělo pokrmem, který potřebuje.
Obdař mou duši božskou přítomností Ježíše Krista.
Dej mi milosti, abych naplnil svatou vůli Boží.
Zahrň mě mírem a klidem, vycházejících z tvé svaté přítomnosti.
Nedovol mi nikdy pochybovat o tvé přítomnosti.
Pomoz mi přijmout Tě v těle a duši tak, aby milosti, udělené mi nejsvětější
eucharistií, mi pomohly hlásat slávu našeho Pána Ježíše Krista.
Očisti mé srdce.
Otevři mou duši a posvěť mě, když přijímám velký dar nejsvětější eucharistie.
Dej mi milosti a přízeň, jež uděluješ všem Božím dětem a poskytni mi imunitu
před plameny očistce. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 25. října 2012 v 21:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 82

ZA VÍTĚZSTVÍ ZBYTKU MÉ CÍRKVE

Ježíši, Králi a Spasiteli světa, zavazujeme se Ti naší ctí, naší věrností a našimi
činy, že budeme všem lidem hlásat tvoji slávu.
Pomoz nám získat sílu a důvěru, abychom povstali a oznamovali Pravdu v každém
čase.
Nikdy nás nenechej váhat nebo se zpozdit v našem pochodu k vítězství a v našem
plánu k záchraně duší.
Slibujeme, že se Ti úplně odevzdáme, a to naším srdcem a vším, co vlastníme,
abychom se osvobodili od překážek a mohli pokračovat v trnité cestě k branám
Nového ráje.
Milujeme Tě, nejdražší Ježíši, náš milovaný Spasiteli a Vykupiteli.
Sjednocujeme se v těle, mysli a duchu s tvým Nejsvětějším Srdcem.
Vylévej na nás tvé milosti ochrany.
Pokryj nás svou vzácnou Krví, abychom naplnění odvahou a láskou povstali
a oznamovali Pravdu tvého nového království. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2012 v 18:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 83

MODLITBA ZA ZMÍRNĚNÍ TRESTŮ

Ó, drahý Otče, Otče Nejvyšší, my, tvoje nebohé děti, se vrháme před tvůj slavný
trůn v nebi.
Prosíme Tě vroucně, abys zbavil svět zla.
Úpěnlivě prosíme o tvé slitování nad dušemi těch, kteří způsobují těžké strádání
tvým dětem na zemi.
Prosíme, odpusť jim.
Prosíme, odstraň antikrista, jakmile se dá poznat.
Prosíme Tě, drahý Pane, zmírni svoji trestající ruku.
Místo toho Tě prosíme, abys přijal naše modlitby a naše trápení, abys ulehčil
utrpení tvých dětí v tomto čase.
Důvěřujeme Ti.
Uctíváme Tě.
Děkujeme Ti za velkou oběť, kterou jsi učinil, když jsi poslal tvého jediného Syna,
Ježíše Krista, aby nás zachránil od hříchu.
Vítáme tvého Syna, znovu, jako Spasitele lidstva.
Prosím, ochraňuj nás. Nedej nám ublížit. Pomoz našim rodinám. Slituj se nad
námi. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 84

ZA OSVÍCENÍ DUŠÍ ELIT, KTERÉ VLÁDNOU SVĚTU

Ó, drahý Ježíši, prosím Tě, abys osvítil duše elit, které vládnou světu.
Ukaž jim důkaz tvého milosrdenství. Pomoz jim, aby otevřely svá srdce
a prokázaly skutečnou pokoru v poctě tvé velké oběti smrti na kříži, kdy jsi zemřel
za jejich hříchy.
Pomoz jim, aby poznaly, kdo je jejich skutečný Stvořitel a naplň je milostmi, aby
uviděly Pravdu.
Prosím, zabraň jim v uskutečnění jejich plánů ublížit miliónům lidí skrze očkování,
nedostatek potravy, nucené adopce nevinných dětí a rozdělením rodin.
Uzdrav je. Pokryj je svým Světlem a přiviň je na své srdce, abys je zachránil
z osidel Zlého. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2012 v 21:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 85

ZA ZÁCHRANU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Z RUKOU MISTRA KLAMU

Ó, drahý Ježíši, pokryj náš národ tvou nejvzácnější ochranou. Odpusť nám naše
hříchy proti Božím přikázáním. Pomoz lidem v Americe navrátit se k Bohu. Otevři
jejich mysl k pravdivé cestě Pána.
Otevři jejich zatvrzelá srdce, aby mohli přijmout tvou ruku milosrdenství. Pomoz
tomuto národu vzepřít se rouhání, které na nás bude doléhat, abychom popřeli
Tvou přítomnost.
Úpěnlivě Tě prosíme, Ježíši, zachraň nás, uchraň nás od vší škody a přijmi náš lid
do svého Nejsvětějšího Srdce. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2012 v 20:08.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 86

OSVOBOĎ MĚ OD MUK POCHYBNOSTÍ

Přicházím před Tebe zmatený, nejistý a rozmrzelý, drahý Ježíši, protože jsem
znepokojen Pravdou, kterou hlásáš v těchto poselstvích.
Odpusť mi, jestli jsem Ti ublížil.
Odpusť mi, že Tě neslyším.
Otevři mé oči a ukaž mi, co potřebuješ, abych pochopil.
Úpěnlivě Tě prosím, dej mi sílu Ducha Svatého, aby mi ukázal Pravdu.
Miluji Tě, drahý Ježíši, a prosím Tě, abys mě osvobodil od muk pochybností.
Pomoz mi, abych odpověděl na tvé volání.
Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil a přiveď mě blíže k tvému srdci.
Veď mě ke tvému novému království a uděl mi přízeň, abych skrze mé vlastní
utrpení a modlitby Ti mohl pomoci zachránit duše, tak drahé tvému
Nejsvětějšímu Srdci.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2012 v 15:55.
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OCHRAŇUJ NÁŠ NÁROD PŘED ZLEM

Ó, Otče, ve jménu tvého Syna, zachraň nás před komunizmem.
Zachraň nás před diktaturou.
Ochraňuj náš národ před pohanstvím.
Nedej ublížit našim dětem.
Pomoz nám vidět Boží Světlo.
Otevři naše srdce k učení tvého Syna.
Pomoz všem církvím, aby zůstaly věrné Božímu Slovu.
Snažně Tě prosíme, uchraň naše národy od pronásledování.
Nejdražší Pane, pohlédni na nás s milosrdenstvím, nehleď na to, jak jsme Tě
urazili.
Ježíši, Synu člověka, pokryj nás tvou vzácnou Krví.
Vysvoboď nás z nástrah Zlého.
Úpěnlivě Tě prosíme, drahý Bože, zasáhni a zastav zlo, které se nyní chystá
pohltit svět. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 3. prosince 2012 v 19:05.
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ZA DUŠE PO VAROVÁNÍ

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prokaž milosrdenství nám všem ubohým hříšníkům.
Osviť zkamenělá srdce, tak zoufalá v jejich touze po vedení.
Odpusť jim jejich nepravosti.
Pomoz jim, skrze tvou lásku a milosrdenství, nalézt v jejich srdcích způsob, jak
uchopit tvůj velký dar spásy.
Úpěnlivě Tě prosím, odpusť všem duším, které odmítají Pravdu Boha.
Pokryj je svým Světlem, drahý Ježíši, aby je oslepilo vůči zlobě a léčkám ďábla,
který bude zkoušet oddělit je od Tebe na věky.
Snažně Tě prosím, abys dal všem Božím dětem sílu být vděčnými za tvoje velké
milosrdenství.
Prosím Tě, abys otevřel dveře do svého království všem ztraceným duším, jež
bloudí po zemi ve stavu bezmoci a beznaděje. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2012 v 21.45.
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ZA UBOHÉ HŘÍŠNÍKY

Drahý Ježíši, pomoz mi, ubohému a zkroušenému hříšníkovi, přijít k Tobě s lítostí
v duši.
Očisti mě od hříchů, které zničily můj život.
Dej mi dar nového života bez okovů hříchu a svobodu, kterou mi mé hříchy
odpírají.
Obnov mě ve Světle tvého milosrdenství.
Obejmi mě ve tvém Srdci.
Dej mi pocítit tvou lásku, abych se Ti přiblížil a vzplála tak moje láska k Tobě.
Měj se mnou slitování, Ježíši, a zadržuj mě od hříchu.
Učiň, abych byl hoden vstoupit do tvého Nového ráje. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2012 v 20:36.
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DÍKŮVZDÁNÍ ZA TVŮJ NEJSLAVNĚJŠÍ DRUHÝ PŘÍCHOD

Ó, můj Ježíši, nabízím Ti chválu a díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod.

Ty, můj Spasiteli, ses narodil, abys mi dal věčný život a osvobodil mě od hříchu.

Nabízím Ti moji lásku, mé díky a mé zbožňování, zatímco připravuji svou duši na
tvůj velký příchod. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 4. ledna 2013 v 12:30.
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ABYCH ZŮSTAL VĚRNÝ SVÉ VÍŘE

Ó, Blahoslavená Matko Spásy, ochraňuj mě v mé hodině nouze, až stanu tváří
v tvář proti zlu.
Pomoz mi bránit Boží Slovo se silou a odvahou, beze strachu v duši.
Oroduj za mě, abych zůstal věrný učení Krista a dokázal se zcela zbavit svých
obav, starostí a smutku.
Pomoz mi, ať dokážu neohroženě kráčet vpřed na této osamělé pouti a hlásat
pravdu svatého Božího Slova, byť nepřátelé Boha učiní tento úkol téměř
nemožným.
Ó, Blahoslavená Matko, kéž skrze tvou přímluvu zůstane víra všech křesťanů
silná, po všechen čas během pronásledování. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 6. ledna 2013 v 17:50.
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ZA MILOST VYTRVALOSTI

Ó, drahý Ježíši, prosím Tě o dar vytrvalosti.
Úpěnlivě tě prosím o udělení milostí, které potřebuji, abych podporoval a bránil
tvé nejsvětější Slovo.
Prosím Tě, zbav mě veškerých pochybností.
Prosím Tě, zaplav mou duši laskavostí, trpělivostí a vytrvalostí.
Pomoz mi zachovat důstojnost, až budu urážen ve tvém svatém jménu.
Učiň mě silným a pokryj mě milostí vytrvalosti, zvláště až budu unaven, bude mi
chybět síla, a až budu čelit všemu soužení, které je před námi, abych mohl
neúnavně pracovat a pomáhat Ti zachránit lidstvo. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 11. ledna 2013 v 11:25.
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ZA SLZY OBRÁCENÍ

Ó, můj milovaný Ježíši, jsi blízko mému srdci.
Jsem s Tebou sjednocen.
Miluji Tě.
Vážím si Tě. Uctívám Tě.
Dej mi pocítit tvou lásku.
Dej mi pocítit tvou bolest.
Dej mi pocítit tvou přítomnost.
Uděl mi milost pokory, abych se stal hoden tvého království jak na zemi, tak
i v nebi.
Uděl mi slzy obrácení, abych se Ti mohl upřímně nabídnout jako věrný stoupenec
a pomáhat Ti ve tvé misi zachránit každou duši na zemi, dříve než znovu přijdeš
soudit živé a mrtvé. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 15. ledna 2013 v 22.50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 94

ZA UZDRAVENÍ MYSLI, TĚLA A DUŠE

Ó, drahý Ježíši, ležím před Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet
tvůj hlas.
Dovol Mi, aby tvá Boží přítomnost se mě dotkla tak, abych byl proniknut tvým
Božím Světlem v mé mysli, tělu a duši.
Věřím ve tvé milosrdenství.
Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tě, dej mi milost věřit v Tebe,
abys mě mohl vyléčit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým a tak
mohl jít po cestě Pravdy a dovolit Ti vést mě do života v Novém ráji. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 23. ledna 2013 v 16:05.
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ZA POMOC NAJÍT ČAS K MODLITBĚ

Ó, Matko Spásy, přijď mi na pomoc, když se snažím najít čas k modlitbě.
Pomoz mi věnovat tvému milovanému Synu, Ježíši Kristu, patřičný čas, abych mu
ukázal, jak velice Ho miluji.
Blahoslavená Matko Spásy, daruj mi, prosím, potřebné milosti a vypros mi
u svého drahého Syna veškeré milosrdenství a lásku, aby mě mohl ukrýt v nitru
svého Nejsvětějšího Srdce.
Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 25. ledna 2013 v 20:00.
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ZA POŽEHNÁNÍ A OCHRANU NAŠÍ MODLITEBNÍ SKUPINY

Ó, můj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraňuj nás, tvoji skupinu
modlitební kampaně, abychom se stali imunní ke zlým útokům ďábla a všem zlým
duchům, kteří nás mohou trápit při této svaté misi za záchranu duší.

Kéž zůstaneme věrni a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno před světem
a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šířit Pravdu tvého svatého Slova. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 5. února 2013 v 19:45.
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ZA SJEDNOCENÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN

Ó, milovaná Matko Spásy, snažně tě prosím, sjednoť skrze tvé modlitby celou
Boží armádu zbytku církve po celém světě.
Pokryj všechny skupiny modlitební kampaně milostmi spásy, vylévané na nás
milosrdenstvím tvého Syna, Ježíše Krista.
Pošli tvé anděly, aby pokryli každého z nás, a zejména kněze, kteří vedou
modlitební skupiny modlitební kampaně.
Pomoz nám vyhnout se rozptýlením, která způsobují nejednotu mezi námi,
a ochraňuj nás tvým darem výzbroje, abychom se stali imunní k útokům, které
budeme muset snášet, kvůli naší lásce k Ježíši Kristu, v této svaté misi k záchraně
duší. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Panny Marie ze dne 6. února 2013 v 14:55.
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ABY BOŽÍ MILOST POKRYLA SVĚTOVÉ VŮDCE

Ó, má Blahoslavená Matko Spásy, pros tvého Syna, aby vylil své milosti a lásku na
světové vůdce, kteří ovládají svět.
Oroduj, aby je Světlo Boží vyléčilo ze slepoty a odemklo jejich srdce z kamene.
Zastav je v pronásledování nevinných lidí.
Prosím, přimluv se, aby je Ježíš vedl a zabránil jim klást překážky v šíření Pravdy
jeho učení národům po celém světě. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 10. února 2013 v 02:18.
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ZA ZÁCHRANU AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU

Ó, Bože, Všemohoucí Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, smiluj
se nad všemi tvými dětmi v Austrálii a na Novém Zélandu.
Odpusť nám, že jsme odmítli tvé svaté Slovo.
Odpusť nám hřích lhostejnosti.
Zbav nás naší pohanské kultury a pokryj nás milostmi, které potřebujeme, aby
probudily naději, víru a soucit mezi našimi bratry a sestrami.
Prosíme Tě snažně o dar rozlišení a uděl nám všem požehnání, které
potřebujeme, aby zajistilo, že jenom Pravda tvého svatého Slova bude slyšena
a že všem duším budou darovány klíče k věčnému životu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 13. února 2013 v 11:20.
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ZA PŘEŽITÍ KŘESŤANSTVÍ

Ó, drahý Ježíši, prosíme Tě, dej nám schopnost přežít zkoušky, kterým nyní
čelíme, až poslední pravý papež skončí svou misi pro Tebe.
Pomoz nám vydržet hroznou trýzeň, které nyní budeme muset čelit kvůli pádu
církve, kterou jsme kdysi znali.
Nikdy nás nenechej se odchýlit od Pravdy tvého Božího Slova.
Pomoz nám zůstat mlčenlivými, až na svých bedrech poneseme tíhu útoků, které
nás mají zlákat obrátit se zády k Tobě a ke svátostem, které jsi dal světu.
Pokryj tvou armádu jako štítem mocnou láskou, kterou potřebujeme, abys nás
ochránil před falešným prorokem a antikristem.
Pomáhej své církvi na zemi se šířit a násobit, aby bylo možné se pevně držet
Pravdy a pomáhat Ti vést naše bratry a sestry po cestě Pravdy, abychom se
náležitě připravili na tvůj Druhý příchod. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 19. února 2013 v 14:30.
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ZÁZRAČNÁ MODLITBA K POCÍTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI JEŽÍŠE

Ó, drahý všemohoucí Otče, Stvořiteli všeho, co je a bude, pomáhej nám všem,
kteří mohou rozpoznat přítomnost tvého milovaného Syna v dnešní církvi, aby se
stali velmi silnými.
Pomáhej mi překonat můj strach, moji samotu a odmítání, které snáším od mých
milovaných, když následuji tvého Syna, Ježíše Krista, mého Spasitele.
Prosím, ochraňuj mé milované, aby neupadli do pasti tím, že uvěří lžím, které
připravil Satan, aby zničil, rozdělil a způsobil spoušť mezi všemi Božími dětmi.
Prosím, pomoz všem, kteří následují ohavnost ve tvé církvi, aby byli zachráněni
od věčných plamenů pekla. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 21. března 2013 v 20:00.
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ZA UDRŽENÍ DŮVĚRY A VÍRY V BOŽÍ POSELSTVÍ SVĚTU

Nejdražší Ježíši, když jsem skleslý, pozvedni mě.
Když pochybuji, osviť mě.
Když jsem smutný, ukaž mi tvou lásku.
Když kritizuji, pomoz mi mlčet.
Když veřejně soudím jiného, zapečeť mé rty.
Když v tvém jménu vyslovím rouhání, vykup mě a vrať mě do tvé ochrany.
Když mi chybí odvaha, dej mi meč, který potřebuji, abych bojoval a zachránil
duše, po kterých toužíš.
Když odporuji tvé lásce, pomoz mi vzdát se a zcela se odevzdat do tvé milující
péče.
Když zbloudím, pomoz mi nalézt cestu Pravdy.
Když zpochybňuji tvé Slovo, dej mi odpověď, kterou hledám.
Pomoz mi být trpělivý, milující a laskavý i k těm, kteří Tě proklínají.
Pomoz mi odpustit těm, kteří mě urážejí, a dej mi milost, kterou potřebuji, abych
Tě následoval až na konec země. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. března 2013 v 21:45.
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ZA SDÍLENÍ KALICHU UTRPENÍ S KRISTEM

Ležím před Tebou, u tvých nohou, drahý Ježíši, abys se mnou udělal, co chceš, pro
dobro všech.
Dovol mi se podílet na tvém kalichu utrpení.
Přijmi ode mě tento dar, abys mohl zachránit ubohé duše, které jsou ztracené
a bez naděje.
Vezmi si mě v těle, abych mohl sdílet tvou bolest.
Podrž mé srdce ve tvých svatých rukou a přiveď mou duši do jednoty s Tebou.
Skrze můj dar utrpení, nabízím tvé Boží přítomnosti obejmout mou duši, abys tak
mohl vykoupit všechny hříšníky a sjednotit všechny Boží děti navěky věků. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 11. dubna 2013 v 21:20.
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VYSVOBOĎ TYTO DUŠE Z OTROCTVÍ

Nejdražší Ježíši, nabízím Ti duše mých bratrů a sester, kteří přenechali své duše
Satanovi.
Vezmi tyto duše a vykup je v tvých svatých očích.
Vysvoboď tyto duše z otroctví šelmy a přines jim věčnou spásu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2013 v 17:00.
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DAR OBRÁCENÍ DRUHÝCH LIDÍ

Ó, můj nejdražší Ježíši, v mé lásce k Tobě, prosím, přijmi mou duši do jednoty
s Tebou.
Vezmi mou duši, pokryj ji tvým Duchem Svatým a pomoz mi, abych touto
modlitbou zachránil všechny, s nimiž se stýkám.
Zaplav každou duši, s níž se setkám, tvým svatým milosrdenstvím a nabídni jí
spásu, potřebnou pro vstup do tvého království.
Vyslyš mé modlitby. Naslouchej mým prosbám a tvým milosrdenstvím zachraň
duše celého lidstva. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 9. května 2013 v 22:45.
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O MILOSRDENSTVÍ PRO MLADISTVÉ, KTEŘÍ NEUZNÁVAJÍ BOHA

Drahý Ježíši, vezmi pod tvou ochranu duše Božích dětí, které Tě neznají, které
neuznávají tvou lásku a které nepřijímají tvůj slib.
Vylij na ně tvou milost obrácení a dej jim věčný život.
Buď milosrdný ke všem, kteří nevěří v tvou přítomnost a kteří se nesnaží o lítost
za své hříchy. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 17. května 2013 v 23:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 107

ZACHRAŇ MĚ PŘED PEKELNÝM OHNĚM

Ježíši, jsem strašný hříšník.
Svými činy jsem způsobil zoufalá utrpení jiným.
Proto se mě všichni straní.
Nestrpí mě už nikde na zemi.
Zachraň mě z této pustiny a chraň mě před sevřením zla.
Dovol mi se kát.
Přijmi mou lítost.
Naplň mě svou silou a pomoz mi vyjít z hlubin zoufalství.
Předávám Ti, drahý Ježíši, mou svobodnou vůli, abys dělal se mnou, co si přeješ,
abych tak mohl být zachráněn od pekelného ohně. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 4. června 2013 v 23:30.
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Vy, kteří zjistíte, že už nemáte sílu nebo odvahu pokračovat, prosím, nemějte strach, neboť
vám dám mimořádné milosti, když se budete modlit tuto modlitbu:

VÝSTUP NA HORU KALVÁRII

Ježíši, pomoz mi nalézt odvahu, statečnost a odhodlání povstat, abych byl
připočten a mohl se připojit ke tvé armádě zbytku a vystoupat na stejnou horu
Kalvárie, kterou jsi musel vytrpět kvůli mým hříchům.
Dej mi sílu nést tvůj kříž a tvé břímě, abych ti mohl pomoci zachránit duše.
Zbav mě mé slabosti.
Rozptyl můj strach.
Rozdrť všechny moje pochybnosti.
Otevři mé oči k Pravdě.
Pomoz mně, a všem, kteří odpovídají na tvou výzvu nést tvůj kříž, následovat Tě
s horoucím a pokorným srdcem, aby tak na mém příkladu i jiní nabyli odvahy
učinit totéž. Amen.

Váš milovaný Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 10. června 2013 v 23:00.
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O DAR DŮVĚRY

Ó, můj nejdražší Ježíši,
pomoz mi důvěřovat Ti,
věřit tvému slibu, že znovu přijdeš,
přijmout pravdu o tvém Druhém příchodu,
věřit ve slib Boha Otce, kdy řekl, že Ti dá tvé království.
Pomoz mi důvěřovat ve tvé učení, v tvůj plán zachránit svět.
Pomoz mi přijmout důstojně tvé dary.
Pomoz mi důvěřovat v Tebe, abych se zbavil svého strachu a mohl tak dovolit tvé
lásce zaplavit mé srdce a duši. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 23. června 2013 v 18:37.
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Slavnostně slibuji každému z vás, moji vzácní posvěcení služebníci, mimořádné milosti k
tomu, abyste vytrvali tváří v tvář pronásledování, až bude vaše víra zkoušena do krajnosti,
když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampaně:

PRO KNĚZE, ABY ZŮSTALI VĚRNI TVÉMU SVATÉMU SLOVU

Ó, můj nejdražší Ježíši, naléhavě Tě prosím, abys mě udržel silným a odvážným,
abych mohl bránit Pravdu ve tvém nejsvětějším jménu.
Úpěnlivě Tě prosím, dej mi milost, kterou potřebuji, abych vždy vydával svědectví
o tvém svatém Slovu.
Učiň mě odolným vůči nátlaku prosazujícímu nepravdy, když v mém srdci vím, že
Tě urážejí.
Pomoz mi zůstat věrný tvému svatému Slovu, až do dne, kdy zemřu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 26. června 2013 v 16:50.
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K ZASVĚCENÍ VAŠICH DĚTÍ JEŽÍŠI KRISTU

Ó, drahá Matko Spásy,
zasvěcuji mé děti (uveďte jméno dítěte nebo dětí) tvému Synu, aby jim mohl přinést
pokoj ducha a lásku srdce.
Prosím, oroduj, aby mé děti byly přijaty do milosrdné náruče tvého Syna,
a ochraňuj je před zlem.
Pomoz jim zůstat věrné svatému Božímu Slovu, zejména v časech, kdy budou
v pokušení se od Něj odvrátit. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 5. července 2013 v 14:10.
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ZA MILOST SPÁSY

Volám k Tobě, nejdražší Ježíši, abys pokryl svou mimořádnou milostí spásy duše
těch, kteří byli zamořeni Satanem.
Osvoboď jejich ubohé duše od zlého zajetí, ze kterého nedokážou uniknout.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 10. července 2013 v 15:26.
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ZA PORÁŽKU ZLA VE VAŠÍ ZEMI

Ó, Matko Spásy, přijď mezi nás a pokryj naši zemi svou ochranou.
Rozdrť hlavu šelmy a znič její zlobu šířící se mezi námi.
Pomoz svým ubohým ztraceným dětem povstat a mluvit Pravdu, když jsme
obklopeni lžemi.
Prosím, ó Matko Boží, ochraňuj naši zemi a udržuj nás silné, abychom dokázali
zůstat věrni tvému Synu, v čase našeho pronásledování. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 15. července 2013 v 17:52.
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PRO KNĚZE, ABY PŘIJALI DAR PRAVDY

Můj Pane, otevři mé oči.
Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem.
Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši.
Věřím ve tvé milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Panny Marie ze dne 18. července 2013 v 19:14.
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O DAR OBRÁCENÍ

Ó, Matko Spásy, pokryj mou duši svými slzami spásy.
Zbav mě pochybností.
Pozdvihni mé srdce, abych vnímal přítomnost tvého Syna.
Přines mi pokoj a útěchu.
Oroduj za mě, abych byl opravdu obrácen.
Pomoz mi přijmout Pravdu a otevři mé srdce k přijetí milosrdenství tvého Syna,
Ježíše Krista. Amen.

Tvá Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 23. července 2013 v 15:30.
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ZACHRAŇ MĚ OD ZLA LŽÍ

Drahý Ježíši, pomoz mi.
Utápím se v slzách žalu.
Mé srdce je zmatené.
Nevím, komu mohu věřit.
Prosím, naplň mě svým Duchem Svatým, abych si dokázal vybrat tu správnou
cestu do tvého království.
Pomoz mi drahý Ježíši, abych vždy zůstal věrný tvému Slovu, danému světu
Petrem a nikdy se neodchýlil od toho, co jsi nás učil, nebo popřel tvou smrt na
kříži.
Ježíši, Ty jsi Cesta.
Ukaž mi tuto cestu.
Drž mě a přiveď mě na cestu tvého velkého milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 29. srpna 2013 v 23:53.
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ZA TY, KTEŘÍ PRODALI SVÉ DUŠE

Nejdražší Ježíši, zasvěcuji Ti duše (uveďte je zde) a všechny, kteří vyměnili své
duše za cenu věhlasu.
Zbav je jejich nákazy. Odvrať je od hrozby Iluminátů, kteří je pohltí.
Dej jim odvahu, aby beze strachu unikli z tohoto zlého otroctví. Vezmi je do své
náruče milosrdenství a uveď je do stavu milosti, aby mohli stanout před Tebou.
Svým božstvím mi pomoz, skrze tuto modlitbu, vyvléct Satanovy adoptované duše
ze zednářství. Osvoboď je z okovů, které je svazují a které budou mít za následek
strašlivá muka v komorách pekla.
Pomoz jim skrze utrpení vybraných duší, skrze mé modlitby a skrze tvé
milosrdenství, být v přední řadě, připraveni vstoupit do bran nové éry pokoje – do
Nového ráje. Úpěnlivě Tě prosím, osvoboď je ze zajetí. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 2. září 2013 v 18:45.
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ZA ZTRACENOU GENERACI MLADÝCH DUŠÍ

Drahý Ježíši, dovolávám se tvého slitování pro ztracenou generaci mladých duší.
Ty, kdo Tě neznají, zahrň darem vidět.
Ty, kdo Tě znají, ale ignorují, přitáhni zpět ke tvému milosrdenství.
Prosím dej jim brzy důkaz tvé existence a přiveď je k těm, kteří jim mohou
pomoci a povedou je k Pravdě.
Naplň jejich mysl a duše touhou po Tobě.
Pomoz jim rozpoznat prázdnotu, která v nich je, protože necítí tvou přítomnost.
Prosím Tě snažně, drahý Pane, neopouštěj je a daruj jim ve své milosti věčný
život. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 3. září 2013 v 16:45.
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CÍTIT JEŽÍŠOVU LÁSKU

Ježíši pomoz mi, jsem tak zmatený.
Mé srdce není schopné se Ti otevřít.
Mé oči Tě nedokážou vidět.
Má mysl Ti je uzavřena.
Má ústa Ti nedokážou vyslovit slova útěchy.
Má duše je zahalena temnotou.
Prosím, slituj se nade mnou, ubohým hříšníkem.
Jsem bezmocný bez tvé přítomnosti.
Naplň mě svými milostmi, abych měl odvahu oslovit Tě a prosit o tvé slitování.
Pomoz mi, svému ztracenému učedníku, který Tě miluje, který už ale necítí lásku
pohnout své srdce, abych pochopil a přijal Pravdu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 8. září 2013 v 21:10.
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ZA ZASTAVENÍ ROZŠÍŘENÍ VÁLKY

Ó, můj sladký Ježíši, odvrať války, které ničí lidstvo.
Ochraňuj nevinné před utrpením.
Ochraňuj duše, které se pokoušejí přinést opravdový mír.
Otevři srdce těch, kdo jsou postiženi bolestí války.
Ochraňuj mladé a zranitelné.
Zachraň všechny duše, jejichž život je zničen válkou.
Posilni všechny, drahý Ježíši, kdo se modlí za duše všech Božích dětí, a uděl nám
milost snášet utrpení, která nás mohou postihnout během bojů.
Prosíme Tě úpěnlivě, zastav rozšíření války a přiveď duše do svatého útulku
tvého Srdce. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 15. září 2013 v 23:50
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VĚRNOST ARMÁDĚ JEŽÍŠE KRISTA

Stojíme v jednotě s tvým Nejsvětějším Srdcem, drahý Ježíši.
Hlásáme s autoritou pravé Slovo Boží.
Půjdeme až na konec světa šířit Pravdu.
Nepřijmeme nikdy žádné nové falešné učení ve tvém jménu, žádné jiné než to,
které jsi nás učil Ty sám.
Zůstaneme v Pravdě, věrní a pevní v naší víře.
K těm, co tě zradí, se budeme chovat s láskou a soucitem v naději, že se k Tobě
vrátí.
Budeme pevní, ale trpěliví k těm, kteří nás pronásledují ve tvém jménu.
Půjdeme vítězně celou cestu do tvého Nového ráje.
Slibujeme, že skrze naši bolest a utrpení Ti přineseme všechny ztracené duše,
které hladoví po tvé lásce.
Prosím, přijmi naše modlitby za všechny hříšníky na světě, abychom se mohli stát
jednou rodinou, spojenou v lásce k Tobě, v nové éře míru. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 18. září 2013 v 23:30
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ZA ZASVĚCENÍ DRAHOCENNÉ KRVI JEŽÍŠE KRISTA

Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod
ochranu tvé drahocenné Krve.
Zemřel jsi za mě a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám
utrpení, které budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu.
Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého
srdce, abychom měli věčný život.
Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou Krví.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 2. října 2013 v 22:15.
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DAR SVOBODNÉ VŮLE BOHU

Můj nejdražší Ježíši, slyš tuto modlitbu ode mne, nejnehodnější duše a pomoz mi
více Tě milovat. Ze své svobodné vůle Ti nabízím tento dar zpět, drahý Ježíši,
abych se mohl stát tvým pokorným služebníkem a zůstal poslušný Boží vůli.

Má vůle je tvou vůlí. Tvůj příkaz znamená, že budu poslušný každého tvého přání.

Má svobodná vůle je tvá, abys s ní naložil podle toho, co je třeba k záchraně všech
lidí po celém světě, kteří jsou od Tebe odděleni.

Poskytuji tento dar, který mi byl dán při narození, k nejsvětější službě Tobě.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Boha Otce ze dne 24. října 2013 v 19:45.
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VYSLYŠ MOU PROSBU O SVOBODU

Ó Bože, můj milostivý Otče, Stvořiteli všeho, co je, vyslyš mou prosbu o svobodu.
Vysvoboď mě z řetězů otroctví a ochraňuj mě před pronásledováním zla.
Pomoz mi rozpoznat Pravdu a přijď mi na pomoc, i když jsem zmatený
a pochybuji o tvém Slovu.
Odpusť mi, jestli jsem Tě urazil, a vezmi mě do útočiště tvého Nového ráje na
zemi. Amen.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší

Z poselství Matky Spásy ze dne 29. října 2013 v 19:30.
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ZA OBRANU NEJSVĚTĚJŠÍHO BOŽÍHO SLOVA

Ó, Matko Spásy, pomoz mi, pokornému Božímu služebníkovi, bránit jeho
nejsvětější Slovo v časech muk.

Zasvěť mě, drahá Matko, svému Synu, aby mě mohl pokrýt svou drahocennou
Krví.

Uděl mi, skrze přímluvu u svého Syna, Ježíše Krista, milost, sílu a vůli zůstat
věrný Kristovu učení v časech soužení, které pohltí jeho nejsvětější církev na
zemi. Amen

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2013 v 12:00.
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PŘESTÁT NÁBOŽENSKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

Drahý Ježíši, pomoz mi přestát jakýkoliv druh pronásledování ve tvém svatém
jménu.
Pomoz těm, kdo upadnou v omyl v přesvědčení, že přinášejí svědectví tvému dílu.
Otevři oči všech, kteří mohou být pokoušeni ke zničení druhých, skrze bezbožné
jednání, skutky nebo gesta.
Ochraňuj mě před nepřáteli Boha, kteří povstanou a pokusí se umlčet tvé Slovo,
a kteří se Tě budou snažit vyhnat.
Pomoz mi odpustit těm, kteří Tě zradí, a dej mi milost zůstat pevný v mé lásce
k Tobě.
Pomoz mi žít Pravdu, kterou jsi nás učil a zůstat pod tvou ochranou navěky.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 18. listopadu 2013 v 20:10.
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ZA ZÁCHRANU MÉ DUŠE A DUŠÍ MÝCH MILOVANÝCH

Ó, Ježíši, připrav mě, abych mohl přijít před tebe bez hanby.
Pomoz mi a mým milovaným (zde je jmenujte….), abychom byli připraveni přiznat
všechny své špatné skutky.
Uznat své chyby.
Prosit o odpuštění všech hříchů.
Ukázat lásku těm, kterým jsme ublížili.
Prosit o milosrdenství ke spáse.
Pokořit se před Tebou, aby v den velkého osvícení mé svědomí a svědomí (zde je
opět jmenujte….) bylo čisté a abys zaplavil mou duši svým božským
milosrdenstvím. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2013 v 14:15.
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ZA SHROMÁŽDĚNÍ A SJEDNOCENÍ VŠECH DUŠÍ

Nejdražší Ježíši, pomoz nám, tvým milovaným stoupencům, shromáždit svět do
tvé náruče a předat Ti duše, které nejvíce potřebují tvé velké milosrdenství.
Posilni nás darem Ducha Svatého, abys zajistil, že se plamen Pravdy zmocní
všech, kdo se od Tebe oddělili.
Sjednoť všechny hříšníky, aby všichni dostali každou příležitost k usmíření.
Dej nám všem sílu, zůstat pevnými v tvém svatém Slovu, až budeme nuceni
odmítat Pravdu, která byla hlásána světu skrze nejsvětější evangelia.
Zůstáváme v Tobě, s Tebou a pro Tebe, na každičkém kroku této naší cesty ke
spáse. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2013 v 14:15.
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O DAR LÁSKY

Ó Bože, prosím, naplň mě svou láskou.
Pomoz mi sdílet dar lásky se všemi, kteří potřebují tvé milosrdenství.
Pomoz mi Tě více milovat.
Pomoz mi milovat všechny, kteří potřebují tvoji lásku.
Pomoz mi milovat tvé nepřátele.
Dovol, aby láska, kterou mě požehnáš, byla použita k zaplavení srdcí všech,
s nimiž se setkám.
S láskou, kterou naplníš mou duši, mi pomoz přemoci všechno zlo, obrátit duše
a porazit ďábla a všechny jeho bezbožné zástupce, kteří se pokoušejí zničit
pravdu tvého svatého Slova. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 1. prosince 2013 v 16:12.
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NOVÉNA SPÁSY

Má milovaná Matko Spásy, prosím, získej pro všechny duše dar věčné spásy, skrze
milosrdenství svého Syna, Ježíše Krista.
Skrze tvou přímluvu tě úpěnlivě prosím, abys orodovala za vysvobození všech
duší z otroctví Satana.
Prosím, popros svého Syna, aby projevil milosrdenství a slitování duším, které Ho
odmítají, zraňují svou lhostejností, a které uctívají falešné učení a falešné bohy.
Snažně tě prosíme, drahá Matko, abys naléhavě žádala o milosti k otevření srdcí
těch duší, které tvou pomoc nejvíce potřebují. Amen.

Vaše Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 28. prosince 2013 v 23:50.
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MODLITBA MILOSRDENSTVÍ

Ó, má drahá Matko Spásy, prosím, popros svého Syna, Ježíše Krista, aby byl
milosrdný (jmenujte je zde všechny) během Varování a znovu v Poslední den, než
předstoupí před tvého Syna.
Oroduj, prosím, aby byli zachráněni a radovali se z plodů věčného života.
Ochraňuj je každý den a přiveď je k svému Synu, aby jim byla ukázána jeho
přítomnost a aby jim byl udělen pokoj ducha a dosáhli velkých milostí. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 31. ledna 2014 v 15:27.
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KE ZŘEKNUTÍ SE SATANA, NA OCHRANU TÉTO MISE

Ó, Matko Spásy, přijď na pomoc této misi.
Pomoz nám, Boží armádě zbytku církve, zříci se Satana.
Naléhavě tě prosíme, abys svou patou rozdrtila hlavu šelmy a odstranila všechny
překážky v naší misi na záchranu duší. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 5. února 2014 v 15:27.
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VOLÁNÍ K NÁVRATU K BOHU

Drahý Ježíši, odpusť mi, odloučené duši, která se Tě zřekla, protože jsem byl
slepý.
Odpusť mi, že jsem vyměnil tvou lásku za bezcenné věci, neznamenající nic.
Pomoz mi najít odvahu jít po tvém boku, přijmout s vděčností tvou lásku
a milosrdenství.
Pomoz mi zůstat blízko tvému Nejsvětějšímu Srdci a nikdy se znovu od Tebe
nevzdálit. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 5. února 2014 v 15:27.
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UVĚŘIT V BOŽÍ EXISTENCI

Ó, Bože Nejvyšší, pomoz mi věřit v tvou existenci.
Rozptyl všechny mé pochybnosti.
Otevři mé oči Pravdě života po tomto životě, a veď mě po cestě k životu věčnému.
Prosím, nechej mě pocítit tvou přítomnost a uděl mi dar pravé víry přede dnem
mé smrti. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 6. února 2014 v 16:15.
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ZA OBRANU PRAVDY

Ó, milovaná Matko Spásy, pomoz mi v mé chvíli nouze.
Oroduj, abych byl požehnán dary, vylévanými na mou nehodnou duši mocí Ducha
Svatého, abych vždy bránil Pravdu.
Podepři mě při každé události, kdy budu vyzván popřít Pravdu, Boží Slovo, svaté
svátosti a nejsvětější eucharistii.
Pomoz mi využít milosti, které dostanu, abych stál pevně proti zlobě Satana
a všech ubohých duší, které zneužívá k zneuctění tvého Syna, Ježíše Krista.
Pomoz mi v mé hodině nouze. V zájmu duší mi dodej odvahu poskytnout svátosti
každému Božímu dítěti, bude-li mi nepřáteli Boha zakázáno tak činit. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 22. února 2014 v 18:35.
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ABYCHOM SE DRŽELI TVÉHO SLOVA

Nejdražší Ježíši, pomoz mi slyšet tvé Slovo. Žít tvé Slovo. Říkat tvé Slovo.
Předávat tvé Slovo.
Dej mi sílu prosazovat Pravdu, i když budu kvůli tomu pronásledován.
Pomoz mi udržet tvé Slovo živé, až bude umlčováno tvými nepřáteli.
Nechej mě pocítit tvou odvahu, až budu skleslý.
Naplň mě svou silou, až budu slabý.
Dej mi milost zachovat důstojnost, až brány pekla budou mít převahu nade mnou,
abych zůstal věrný tvé nejsvětější vůli. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 23. února 2014 v 16:03.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 137

MODLITBA OBNOVY

Ó, Všemohoucí Bože, ó Bože Nejvyšší, shlédni na mne, svého pokorného
služebníka s láskou a soucitem ve svém srdci. Navrať mě do svého Světla.
Pozvedni mě zpět do tvé přízně. Naplň mě milostí, abych se Ti mohl nabídnout
v pokorné služebnosti a v souladu s tvou nejsvětější vůlí.
Zbav mě hříchu pýchy a všeho, co Tě uráží, a pomoz mi Tě milovat hlubokou
a stálou touhou Ti sloužit po všechny mé dny na věky věků. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy se dne 27. února 2014 v 14:48.
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ZA OCHRANU PŘED NENÁVISTÍ

Ó Matko Spásy, ochraňuj mě od veškeré nenávisti.
Pomoz mi zůstat tichým, když se střetnu s nenávistí.
Udrž mě silným ve věrnosti Ježíši Kristu, až zeslábnu.
Zapečeť mé rty.
Pomoz mi odvrátit se od těch, kdo mě budou vtahovat do řečí, které popírají učení
tvého Syna nebo těch, kdo se mi posmívají kvůli mé víře.
Oroduj za tyto duše, drahá Matko, aby se zřekly Satana a pocítily pokoj tvé lásky
a vládu Ducha Svatého ve své duši. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 8. března 2014 v 13:37.
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O SÍLU PORAZIT ZLO

Drahý Ježíši, ochraňuj mě od ďáblova zla.
Pokryj mě a všechny, kdo jsou slabí a bezbranní v jeho přítomnosti, svou vzácnou
Krví.
Dej mi odvahu se ho zříct a každý den mi pomáhej se vyhnout všem jeho
pokusům na mne útočit jakýmkoli způsobem. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Boha Otce ze dne 13. března 2014 v 20:45.
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ZA OCHRANU ANDĚLSKOU HIERARCHIÍ

Nejdražší Otče, Bože všeho stvoření, Bože Nejvyšší, poskytni mi milost a ochranu
tvou hierarchií andělů.
Umožni mi soustředit se na tvou lásku ke každému z tvých dětí, bez ohledu na to,
jak tě urážejí.
Pomoz mi šířit zprávy o poslední smlouvě k přípravě světa na Druhý příchod
Ježíše Krista, beze strachu v srdci.
Poskytni mi své zvláštní milosti a požehnání, abych se povznesl nad
pronásledování, způsobené mi Satanem, jeho démony a jeho agenty na zemi.
Nedej, abych se bál tvých nepřátel.
Dej mi sílu milovat mé nepřátele a ty, kdo mě pronásledují v Božím jménu. Amen.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší

Z poselství Ježíše ze dne 18. března 2014 v 16:20.
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ZA OCHRANU PŘED PRONÁSLEDOVÁNÍM

Drahý Ježíši, braň mě v mém boji zůstat věrný tvému Slovu za každou cenu.
Ochraňuj mě před tvými nepřáteli. Ochraňuj mě před těmi, kdo mě kvůli Tobě
pronásledují.
Sdílej se mnou moji bolest. Zmírni mé utrpení. Pozvedni mě do světla své tváře až
do dne, kdy znovu přijdeš přinést světu věčnou spásu.
Odpusť těm, kdo mě pronásledují. Použij mé utrpení na usmíření za jejich hříchy,
aby mohli najít pokoj ve svých srdcích a přivítali Tě s výčitkami svědomí v duších
v Poslední den. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 22. března 2014 v 14:00.
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PŘÍPRAVA NA SMRT

Můj nejdražší Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Očisti mou duši a připrav mě vstoupit
do svého království.
Uděl mi milosti k přípravě na sjednocení s Tebou. Pomoz mi překonat všechen
strach.
Dodej mi odvahu k přípravě mysli a duše, abych byl hoden stát před Tebou.
Miluji Tě. Důvěřuji Ti. Odevzdávám se Ti tělem, myslí i duší navždy. Nechť je tvá
vůle mojí vůlí a zbav mě bolesti, pochybností a zmatku. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 25. března 2014 v 15:30.
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ZA OCHRANU MISE SPÁSY

Ó, Matko Spásy, ochraňuj tuto misi, dar od Boha, přinést věčný život všem jeho
dětem.
Prosíme, zasáhni kvůli nám skrze svého milovaného Syna, Ježíše Krista, aby nám
dal odvahu splnit naši povinnost sloužit Bohu za všech okolností a zejména, když
kvůli tomu trpíme.
Pomoz této misi obrátit miliardy duší podle dokonalé Boží vůle a obrať kamenná
srdce v milující služebníky tvého Syna.
Dej nám všem, sloužícím Ježíši v této misi, sílu překonat nenávist
a pronásledování kříže a přijmout utrpení, které je provází, s velkorysým srdcem
a s plným přijetím toho, co může přijít. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 2. dubna 2014 v 16:27.
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ZA OCHRANU KŘESŤANSKÉ VÍRY

Ó, Matko Spásy, prosím, přimlouvej se za duše křesťanů po celém světě.
Prosím, pomáhej jim uchovat jejich víru a zůstat věrnými učení Ježíše Krista.
Oroduj, aby měli sílu mysli a ducha udržet svou víru ve všech časech.
Přimlouvej se za ně, drahá Matko, aby otevřeli oči Pravdě a dostali milosti
k rozpoznání jakékoliv falešné nauky, předložené jim ve jménu tvého Syna.
Pomoz jim zůstat opravdovými a věrnými Božími služebníky a odmítnout ďábla
a lži, i když kvůli tomu budou muset trpět bolestí a posměchem.
Ó, Matko Spásy, ochraňuj všechny své děti a oroduj, aby každý křesťan
následoval cestu Pána, až do svého posledního výdechu. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy
Matka Boží

Z poselství Ježíše ze dne 3. dubna 2014 v 17:11.
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NAPLŇ MĚ SVÝM DAREM LÁSKY

Nejdražší Ježíši, naplň mě, prázdnou nádobu, darem své lásky.
Zaplav mou duši svou přítomností. Pomoz mi milovat jiné, jako Ty miluješ mě.
Pomoz mi být nádobou tvého pokoje, klidu a milosrdenství.
Otevři mé srdce k těžkostem druhých a dej mi milost odpustit těm, kdo Tě
odmítají a kdo se proviňují proti mně.
Pomoz mi hlásat tvou lásku příkladem, jak bys učinil Ty, kdybys byl na mém
místě. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 11. dubna 2014 v 15:22.
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ZA OCHRANU PŘED KLAMEM

Drahá Matko Spásy, ochraňuj mě svými milostmi proti klamům, vytvářeným
Satanem k ničení víry křesťanů.
Chraň nás před těmi, kdo jsou nepřátelé Boha.
Zachovej nás v bezpečí před lží a kacířstvím, užívanými k oslabení naší lásky
k tvému Synu.
Otevři nám oči k nepravdám, klamu a všem pokusům, s nimiž se můžeme setkat,
podněcujících nás k popírání Pravdy. Amen

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Boha Otce ze dne 20. dubna 2014 v 17:40.
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BOŽE OTČE, BUĎ MILOSRDNÝ K TĚM, KDO ODMÍTAJÍ TVÉHO SYNA

Ó, Bože, můj Věčný Otče, prosím Tě, abys projevil milosrdenství těm, kdo odmítají
tvého Syna.
Snažně prosím za duše těch, kdo se pokoušejí zničit tvé proroky.
Úpěnlivě prosím za obrácení pro Tebe ztracených duší a prosím, abys pomohl
všem svým dětem připravit jejich duše a změnit jejich životy podle tvé Boží vůle
v očekávání Druhého příchodu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista. Amen.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší

Z poselství Ježíše ze dne 3. května 2014 v 15:50.
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PŘIJĎ MI NA POMOC

Ó, můj Ježíši, pomoz mi v čase mé velké tísně.
Drž mě ve své náruči a vezmi mě do útočiště svého srdce.
Setři mi slzy. Upokoj mě v rozhodování. Pozvedni mého ducha a naplň mě svým
pokojem.
Prosím, splň mi tuto mimořádnou prosbu (uveďte ji…).
Přijď mi na pomoc, aby má prosba byla vyslyšena a můj život mohl být pokojný
a v jednotě s Tebou, drahý Pane.
Nemůže-li být má prosba splněna, pak mě naplň svou milostí, abych přijal, že tvá
svatá vůle je pro dobro mé duše a zůstal věrný tvému Slovu navěky, s laskavým
a šlechetným srdcem. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 11. května 2014 v 18:00.
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PRO NALEZENÍ BOŽÍ LÁSKY

Ó, Ježíši, naplň mě Boží láskou. Naplň mě svým Božím Světlem a zaplav mě
láskou, kterou potřebuji k šíření sémě Božího milosrdenství mezi všemi národy.
Dovol mi šířit tvou Boží lásku mezi všechny, se kterými se setkám. Rozšiřuj svou
lásku, aby roznítila všechny duše, všech náboženství, všech vyznání, všech
národů – aby jako mlha snesla všechny Boží děti do jednoty.
Pomoz nám šířit Boží lásku, aby mohla a dokázala zvítězit nad vším zlem ve světě.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 16. května 2014 v 16:05.
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K ZÁCHRANĚ DUŠÍ NEVĚŘÍCÍCH

Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zachránil duše těch, kdo Tě bez vlastního zavinění
odmítají uznat.
Nabízím Ti své utrpení, abych Ti přivedl duše těch, kdo Tě odmítají a za
milosrdenství, které vyliješ na celý svět.
Buď milosrdný k jejich duším. Vezmi je do svého nebeského útočiště a odpusť jim
jejich hříchy. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 22. května 2014 v 15:26.
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ZA OBRANU VÍRY

Ó, Matko Boží, Neposkvrněné Srdce Mariino, Matko Spásy, oroduj, abychom
zůstali vždy věrnými pravému Božímu Slovu. Připrav nás bránit víru, držet se
Pravdy a odmítat kacířství.
Ochraňuj všechny své děti v čase útrap a dej každému z nás milosti k odvaze, až
budeme vyzváni odmítnout Pravdu a zřeknout se tvého Syna.
Pros za nás, svatá Matko Boží, abychom Božím zásahem zůstali křesťany podle
svatého Božího Slova. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 31. května 2014 v 08:20.
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POMOZ MI V MÉ HODINĚ BEZMOCI

Drahý Ježíši, pomoz mi v mé hodině bezmoci.
Osvoboď mě od hříchu a otevři mé oči, srdce a duši poznání ďáblových lží a jeho
hříšných způsobů.
Naplň mě svou láskou, když v srdci cítím nenávist.
Naplň mě svým pokojem, když cítím žal.
Naplň mě svou silou, když jsem slabý.
Vysvoboď mě z vězení, ve kterém se nalézám, abych byl volný a v bezpečí ve tvé
svaté náruči. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 31. května 2014 v 16:20.
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DAR OCHRANY PRO DĚTI

Ó, Matko Boží, Matko Spásy,
prosím tě, posvěť duše těchto dětí (jmenujte je zde...) a předej je svému
milovanému Synu.
Oroduj, aby Ježíš, mocí své vzácné Krve, pokryl a ochránil tyto dušičky veškerou
ochranou před zlem.
Prosím tě, drahá Matko, o ochranu mé rodiny v časech velkých obtíží, a aby tvůj
Syn přihlédl příznivě k mojí prosbě o spojení mé rodiny v jednotě s Kristem
a udělil nám věčnou spásu. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 4. června 2014 v 14:13.
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MODLITBA DNE SVÁTKU MATKY SPÁSY

Ó, Matko Spásy, kladu dnes před tebe, v tento den 4. června, v den svátku Matky
Spásy, tyto duše (vyjmenujte je).
Prosím, dej mně a všem, kdo tě ctí, drahá Matko, i těm, co rozšiřují Medailon
spásy, veškerou ochranu před Zlým a všemi, kdo odmítají milosrdenství tvého
milovaného Syna, Ježíše Krista a všechny dary, které odkazuje lidstvu.
Pros za nás, drahá Matko, aby všem duším byl udělen dar věčné spásy. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 8. června 2014 v 14:45.
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ZA OCHRANU MISE SPÁSY

Ó, nejdražší Matko Spásy, slyš naše volání za ochranu této Mise spásy a Božích
dětí. Modlíme se za ty, kdo vzdorují Boží vůli v tomto velkém okamžiku dějin.
Prosíme tě, ochraňuj všechny, kdo odpovídají na tvé volání a na Slovo Boží ke
spáse všech před nepřáteli Boha.
Prosím, pomoz osvobodit duše, které padnou za kořist klamu ďábla a otevři jejich
oči Pravdě.
Ó, Matko Spásy, pomoz nám, ubohým hříšníkům, abychom byli hodni obdržet
milost vytrvalosti v době našeho utrpení ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše
Krista.
Ochraňuj tuto misi před škodou. Ochraňuj své děti před pronásledováním.
Pokryj nás všechny svým nejsvětějším pláštěm a přispěj nám darem udržení víry
pokaždé, jsme-li napadáni za slova Pravdy, za předávání svatého Božího Slova, po
zbytek našich dnů, dnes a navěky. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 9. června 2014 v 21:42.
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ZA OCHRANU PŘED NENÁVISTÍ

Drahý Ježíši, dej mi svou lásku a otevři mé srdce, abych přijal tvou lásku
s vděčností.
Mocí Ducha Svatého dej své lásce osvítit mne, abych se stal majákem tvého
milosrdenství.
Zahal mě svou láskou a mojí lásce k Tobě dej oslabit veškerou nenávist, s níž se
setkám při šíření zpráv o tvém Slovu.
Vylij na nás své milosrdenství a odpusť těm, kdo Tě odmítají, urážejí Tě a jsou
lhostejní k tvému božství a dej jim dar lásky.
Dej své lásce svítit v časech nejistoty, slabé víry, v časech zkoušek a utrpení
a mocí Ducha Svatého mi pomáhej přinášet Pravdu těm, kteří tvou pomoc nejvíce
potřebují. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 14. června 2014 v 12:40.
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ZA DUŠE V ZAJETÍ

Ó, drahý Ježíši, osvoboď duše, které jsou otroky falešných bohů a Satana.
Pomoz nám skrze naše modlitby přinést jim úlevu od bolesti posedlosti.
Otevři brány jejich vězení a ukaž jim cestu do Božího království dříve, než budou
vzati Satanem jako rukojmí do propasti pekla.
Prosíme Tě, Ježíši, abys pokryl tyto duše mocí Ducha Svatého, aby hledaly Pravdu
a pomoz jim najít odvahu odvrátit se od nástrah a špatnosti ďábla. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 28. června 2014 v 15:03.
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OCHRAŇUJ MĚ PŘED JEDNOTNÝM SVĚTOVÝM NÁBOŽENSTVÍM

Drahý Ježíši, ochraňuj mě před zlem nového jednotného světového náboženství,
které nepochází od Tebe.
Zachovej mě na cestě ke svobodě, na cestě do tvého svatého království.
Udržuj mě v jednotě s Tebou vždy, když budu mučen a nucen spolknout lži, které
jsou šířeny tvými nepřáteli ke zničení duší.
Pomoz mi vydržet pronásledování, zůstat pevný v pravém Slovu Božím, proti
falešným učením a jiným svatokrádežím, k jejichž přijetí mě mohou nutit.
Skrze dar mé svobodné vůle mě vezmi pod moc a právo svého království, dej mi
stát a hlásat Pravdu, až bude prohlášena za lež.
Nikdy mě nenechej ochabnout, váhat, nebo utéci ze strachu před
pronásledováním.
Pomoz mi zůstat pevný a nezlomný ve víře v Pravdu tak dlouho, dokud budu žít.
Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 8. července 2014 v 16:00.
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ÚPĚNLIVÁ PROSBA O BOŽÍ LÁSKU

Ó, Matko Spásy, prosím tě o přímluvu, když úpěnlivě prosím o Boží lásku.
Naplň mou duši, prázdnou nádobu, Boží láskou, aby, až bude přetékat, se vylévala
na duše, kterým se snažím projevit soucit.
Prosím, abych mocí Boží byl zbaven vší nenávisti, kterou bych mohl pociťovat
k těm, kdo zrazují tvého Syna.
Pokoř mě v duchu a naplň mě šlechetností duše, abych byl schopen následovat
učení Krista a šířit jeho lásku do každé oblasti mého života. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Matky Spásy ze dne 22. července 2014 v 16:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 160

POMOZ MI TĚ VÍCE MILOVAT

Ó, můj Ježíši, Spasiteli světa, pomoz mi Tě více milovat.
Pomoz mi růst v lásce k Tobě.
Naplň mi srdce svou láskou a soucitem, abych mohl dosáhnout milosti Tě milovat,
tak jako Ty miluješ mě.
Naplň mou nevděčnou duši hlubokou a trvalou láskou k Tobě a ke všemu, co
představuješ.
Mocí tvých milostí mi pomoz milovat bližního, jako Ty miluješ každé Boží dítě, a
projevit soucit k těm, kdo potřebují tvou lásku a kdo jsou bez víry.
Dej mi být jedno s Tebou, abych dokázal vést křesťanský život, jaký jsi nás učil žít
svým příkladem během času tvého pobytu na zemi. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 23. července 2014 v 17:04.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 161

O DŮVĚRU A POKOJ

Ježíši, důvěřuji Ti.
Pomoz mi Tě více milovat.
Naplň mě důvěrou, abych se odevzdal do úplné a konečné jednoty s Tebou.
Pomoz mi, aby má důvěra v Tebe rostla v těžkých časech.
Naplň mě svým pokojem.
Přicházím k Tobě, drahý Ježíši, jako dítě, beze všech světských pout, bez
jakýchkoliv podmínek a předávám Ti svou vůli, abys s ní udělal, co uznáš za
vhodné pro mne a pro ostatní duše. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 24. července 2014 v 16:48.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 162

ZA OCHRANU SLABÝCH A NEVINNÝCH

Ó, Bože, Všemohoucí Otče, prosím, ochraňuj slabé a nevinné, trpící rukama těch,
kdo mají v srdci nenávist. Zmírni utrpení snášené tvými ubohými, bezmocnými
dětmi.
Dej jim všechny milosti, které potřebují k ochraně před tvými nepřáteli. Naplň je
odvahou, nadějí a vlídností, aby dokázali najít v srdci odpuštění těm, kdo je
trýzní.
Prosím Tě, drahý Pane, můj Věčný Otče, odpusť těm, kdo vzdorují zákonu života
a pomoz jim vidět, jak Tě jejich činy urážejí, aby se mohli napravit a hledat
útěchu ve tvé náruči. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2014 v 17:43.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 163

ZACHRAŇ MĚ PŘED PRONÁSLEDOVÁNÍM

Ó, Ježíši, ochraňuj mě od bolesti pronásledování ve tvém jménu.
Kéž jsem drahý tvému srdci.
Zbav mě pýchy, chtivosti, zloby, sobectví a nenávisti v duši.
Pomoz mi upřímně se odevzdat tvému milosrdenství.
Odejmi můj strach.
Pomoz mi ulehčit mou bolest a vzdal ode mne všechno pronásledování, abych Tě
dokázal následovat jako malé dítě s vědomím, že všechno je v tvé moci.
Osvoboď mě od nenávisti těch, kdo prohlašují, že jsou tvoji, ale ve skutečnosti Tě
popírají.
Nedej mě bičovat jejich zlými jazyky ani jejich zlými skutky odvrátit od cesty
Pravdy.
Pomoz mi soustředit se jen na tvé přicházející království a vytrvat s důstojností
vůči všem urážkám, které mohu snášet ve tvém jménu.
Přines mi pokoj mysli, srdce i duše. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 24. srpna 2014 v 17:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 164

Prosím, abyste se modlili tuto modlitbu každý den:

MODLITBA MÍRU PRO NÁRODY

Ó, Ježíši, přines mi mír.
Přines mír i mému národu a všem zemím, rozervaným na kusy válkou a rozkoly.
Zasaď semínka pokoje do ztvrdlých srdcí těch, kdo ve jménu spravedlnosti působí
utrpení jiným.
Dej všem Božím dětem milosti obdržet tvůj mír, aby se lásce a harmonii mohlo
dařit, aby láska k Bohu zvítězila nad zlem a duše mohly být zachráněny od
zkaženosti falše, krutosti a ďábelské ctižádosti.
Nechť pokoj panuje nad všemi, kteří zasvěcují svůj život Pravdě tvého svatého
Slova a těmi, kdo Tě vůbec neznají. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 5. září 2014 v 20:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 165

O DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA

Ježíši, pomoz mi uvěřit ve tvou existenci.
Dej mi znamení, aby Ti mé srdce mohlo odpovědět.
Naplň mou prázdnou duši milostí potřebnou k otevření mysli a srdce tvé lásce.
Měj se mnou slitování a očisť mi duši ode všech provinění, kterých jsem se
dopustil ve svém životě.
Odpusť mi, že jsem Tě odmítal, ale prosím, naplň mě láskou, kterou potřebuji,
abych se stal hodným věčného života.
Pomoz mi Tě poznat, vidět tvou přítomnost v jiných lidech a naplň mě milostí
rozpoznat Boží znamení v každém nádherném daru, který jsi dal lidské rase.
Pomoz mi chápat tvé cesty a chraň mě před odloučením a bolestí temnoty, kterou
cítím v duši. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Matky Spásy ze dne 18. září 2014 v 15:30.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 166

ZA OMEZENÍ VRAŽDĚNÍ NEVINNÝCH

Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vraždění
nevinných, svému milovanému Synu, Ježíši Kristu.
Prosíme, aby pro své milosrdenství odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování
a násilí všeho druhu vůči Božím dětem.
Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, vyslyš náš pláč a nářek o lásku, jednotu
a pokoj v tomto žalostném světě.
Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů
velké bolesti a utrpení na zemi. Amen.

Vaše milovaná Matka
Matka Spásy

Z poselství Ježíše ze dne 21. září 2014 v 17:45.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 167

OCHRAŇUJ MOU RODINU

Ó, Bože, můj Věčný Otče, skrze milosrdenství tvého milovaného Syna, Ježíše
Krista, prosím, ochraňuj za všech okolností mou rodinu před zlem.
Dej nám sílu se povznést nad zlý záměr a zůstat sjednoceni v naší lásce k Tobě a
sobě navzájem.
Buď nám oporou v každé zkoušce a utrpení, které možná budeme snášet, a
udržuj živou lásku, kterou máme jeden k druhému, abychom byli v jednotě s
Ježíšem.
Žehnej našim rodinám a dej nám dar lásky i v čase sváru.
Posilni naši lásku, abychom se dokázali rozdělit o radost naší rodiny s ostatními,
aby tvou lásku mohl sdílet celý svět. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2014 v 20:50.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 168

O DAR BOŽÍ LÁSKY

Ó, nejdražší Otče,
ó, Věčný Otče,
Bože Nejvyšší,
učiň mě hodným tvé lásky.
Prosím, odpusť mi, že jsem zranil jiné, a všechny zlé skutky, které způsobily
utrpení některému z tvých dětí.
Otevři mé srdce, abych Tě mohl přivítat v duši, a očisti mě od veškeré nenávisti,
kterou mohu cítit k jiné osobě.
Pomoz mi odpustit mým nepřátelům a zasadit semínka tvé lásky kamkoliv půjdu
a mezi těmi, které potkávám každý den.
Dej mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a důvěry, abych dokázal hájit tvé svaté Slovo,
a ve ztemnělém světě udržovat naživu plamen tvé velké lásky a milosrdenství.
Amen.

Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší

Z poselství Ježíše ze dne 2. října 2014 v 23:15.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 169

ZA SPÁSU VŠECH, KDO ODMÍTAJÍ KRISTA

Nejdražší Ježíši, pro tvůj soucit a milosrdenství Tě velmi prosím o spásu
těch, co Tě odmítají;
kteří popírají tvou existenci;
kteří úmyslně odporují tvému svatému Slovu a jejichž zahořklá srdce
otrávila jejich duše vůči Světlu a pravdě tvého božství.
Smiluj se nad všemi hříšníky.
Odpusť těm, kteří se rouhají Nejsvětější Trojici,
a pomoz mi mým vlastním způsobem a osobními oběťmi k přijetí do tvé
milující náruče těch hříšníků, kteří tvé milosrdenství nejvíce potřebují.
Slibuji Ti, že Ti budu myšlením, slovy i skutky sloužit co nejlépe ve tvé misi
spásy. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 8. října 2014 v 21:10.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 170

ZA ZACHOVÁNÍ SVATÉHO SLOVA BOŽÍHO

Ó, drahý Pane, můj milovaný Ježíši Kriste,
podrž mě.
Ochraňuj mě.
Udržuj mě ve světle své tváře, zatímco mé pronásledování bude narůstat, kdy
mým jediným hříchem bude zachovávání Pravdy, svatého Slova Božího.
Pomáhej mi nacházet odvahu, abych Ti dokázal sloužit za všech okolností.
Dej mi svou odvahu a sílu, když bojuji na obranu tvého učení proti vášnivému
odporu.
Nikdy mě, Ježíši, neopouštěj v čase mé potřeby a dej mi vše potřebné, abych Ti
mohl stále sloužit,
poskytováním svatých svátostí a tvého vzácného Těla a Krve skrze nejsvětější
oběť mše svaté.
Žehnej mi, Ježíši.
Kráčej se mnou.
Spočiň ve mně.
Zůstaň se mnou. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM

Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka.
Ježíši, smiluj se nad námi.
Ježíši, uchraň nás od pronásledování.
Ježíši, zachovej nás před antikristem.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou Krví.
Nejdražší Ježíši, otevři naše oči ke lžím falešného proroka.
Nejdražší Ježíši, sjednoť tvou církev.
Ježíši, ochraňuj naše svátosti.
Ježíši, nenechej falešného proroka rozdělit tvou církev.
Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, předkládané nám jako pravda.
Ježíši, dej nám sílu.
Ježíši, dej nám naději.
Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým.
Ježíši, ochraňuj nás před šelmou.
Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé církve
navěky věků. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2012 v 03:15.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 2

ZA MILOST IMUNITY PŘED PLAMENY PEKLA

Ó, Nejvyšší Nebeský Otče,
miluji Tě.
Uctívám Tě.
Pane, smiluj se.
Pane, odpusť nám naše viny.
Velebím Tě.
Chválím Tě.
Vzdávám Ti dík za všechny mimořádné milosti.
Prosím Tě o milost imunity před plameny pekla pro mé milované:

(jmenujte všechny ty, které máte na seznamu k záchraně duší)
Nabízím Ti moji věrnost v každém čase.
Ó, Otče, nejvyšší na nebesích,
Stvořiteli všech věcí,
Stvořiteli vesmíru,
Stvořiteli lidstva,
jsi počátek všech věcí.
Jsi zdrojem Lásky.
Jsi Láskou.
Miluji Tě.
Uctívám Tě.
Podřizuji se Ti.
Prosím Tě o milosrdenství pro všechny duše, které Tě neznají,
které Tě neuctívají,
které odmítají tvou ruku milosrdenství.
Nabízím se Ti v mysli, tělu i duši,
abys je mohl vzít do své náruče, do bezpečí od Zlého.
Prosím Tě, abys otevřel bránu ráje, aby všechny tvoje děti se konečně mohly
sjednotit v dědictví, které jsi stvořil pro všechny z nás. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 11. října 2012 v 10:30.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 3

BRAŇTE BOŽÍ SLOVO

Ó, drahý Ježíši, ochraň nás od lží, které urážejí Boha.
Ochraň nás od Satana a jeho armády.
Pomoz nám, abychom Tě více milovali.
Buď nám oporou v našem boji.
Braň nás v naší víře.
Veď nás do tvých bezpečných útulků.
Pomoz nám povstat a bránit tvou svatou vůli.
Posilni naši rozhodnost, abychom byli tvými opravdovými následovníky.
Dodávej nám odvahu.
Dodávej nám důvěru.
Veď nás po cestě Pravdy.
Braň nás před nepřítelem.
Vylévej na nás své ochranné milosti.
Pomoz nám se vyhnout pokušení.
Přiveď nás blíže ke tvému Nejsvětějšímu Srdci.
Pomoz nám, abychom Ti vždy zůstali věrni.
Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 12. ledna 2013 v 15:10.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 4

ZA ZMÍRNĚNÍ TRESTU BOHA OTCE

Ó, Nejvyšší Bože,
velmi Tě prosíme o milosrdenství pro hříchy tvých dětí.
Děkujeme Ti za dar země.
Děkujeme Ti za dar lidského života.
Vysoce si ceníme daru života.
Respektujeme dar života.
Děkujeme Ti za dar tvého Syna, Ježíše Krista.
Děkujeme Ti za dar vykoupení.
Chválíme tvé božství.
Plně se Ti odevzdáváme, buď tvá Boží vůle na zemi, tak jako je v nebi.
Děkujeme Ti za dar osvícení svědomí.
Děkujeme Ti za slib věčného života.
Vítáme Nový ráj.
Prosíme Tě, abys zachránil všechny duše, včetně těch, které Tě trýzní a těch,
které jsou pro Tebe ztracené.
Děkujeme Ti za lásku, kterou máš ke všem svým dětem.
Děkujeme Ti za dar proroctví.
Děkujeme Ti za dar modlitby.
Prosíme Tě, uděl nám pokoj a spásu. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 11. února 2013 v 12:30.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 5

ZA ZÁCHRANU TĚCH, KTEŘÍ JSOU VE SMRTELNÉM HŘÍCHU

Ježíši, uchraň všechny hříšníky od plamenů pekla.
Odpusť zčernalým duším.
Pomoz jim, aby Tě poznaly.
Pozvedni je z temnoty.
Otevři jejich oči.
Otevři jejich srdce.
Ukaž jim Pravdu.
Zachraň je.
Pomoz jim slyšet.
Zbav je pýchy, chtivosti a závisti.
Ochraňuj je před Zlým.
Slyš jejich volání o pomoc.
Uchop jejich ruce.
Přitáhni je k sobě.
Zachraň je od klamu Satana. Amen.

Váš Ježíš

Z poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2014 v 21:15.

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 6

O DAR MILOSTÍ

Ó nejdražší Ježíši, můj milovaný Spasiteli,
naplň mě svou láskou.
Naplň mě svou silou.
Naplň mě svou moudrostí.
Naplň mě svou vytrvalostí.
Naplň mě svou pokorou.
Naplň mě svou odvahou.
Naplň mě svým zanícením.
Amen.

Váš Ježíš
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71. Modlitba za ochranu před pronásledováním.
72. Modlitba mého stoupence.
73. Modlitba za mladé duše, za mladé děti.
74. Modlitba o dar rozlišení.
75. Předávám ti, drahý Ježíši, mou bolest.
76. Modlitba ateisty.
77. Modlitba za Velkou Británii.
78. Ochraňuj mě před Zlým.
79. Modlitba za dvě miliardy ztracených duší.
80. Modlitba za duše těch, kteří se dopouštějí vraždy.
81. Projevy přízně, udělované při přijímání Těla mého syna.
82. Za vítězství zbytku mé církve.
83. Za zmírnění trestů.
84. Modlitba za osvícení duší elit, které vládnou světu.
85. Za záchranu Spojených států amerických z rukou mistra klamu.
86. Uvolni mě z muk pochybností.

87. Ochraňuj náš národ před zlem.
88. Za duše po Varování.
89. Za ubohé hříšníky.
90. Díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod.
91. Abych zůstal věrný své víře.
92. Za milost vytrvalosti.
93. Za slzy obrácení.
94. Za uzdravení těla, mysli a duše.
95. Za pomoc najít čas k modlitbě.
96. Za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny.
97. Za sjednocení modlitebních skupin.
98. Aby Boží milost pokryla světové vůdce.
99. Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu.
100. Za přežití křesťanství.
101. Zázračná modlitba k pocítění přítomnosti Ježíše.
102. Za udržení důvěry a víry v Boží poselství.
103. Za sdílení kalichu utrpení s Kristem.
104. Vysvoboď tyto duše z otroctví.
105. Dar obrácení druhých lidí.
106. O milosrdenství pro mladistvé, kteří neuznávají Boha.
107. Zachraň mě před pekelným ohněm.
108. Výstup na horu Kalvárii.
109. O dar důvěry.
110. Pro kněze, aby zůstali věrni tvému svatému Slovu.
111. K zasvěcení vašich dětí Ježíši Kristu.
112. Za milost spásy.
113. Za porážku zla ve vaší zemi.
114. Za kněze k přijetí daru Pravdy.
115. O dar obrácení.
116. Zachraň mě od zla lží.

117. Za ty, kteří prodali své duše.
118. Za ztracenou generaci mladých duší.
119. Cítit Ježíšovu lásku.
120. Za zastavení rozšíření války.
121. Věrnost armádě Ježíše Krista.
122. Za zasvěcení drahocenné Krvi Ježíše Krista.
123. Dar svobodné vůle Bohu.
124. Vyslyš mou prosbu o svobodu.
125. Za obranu nejsvětějšího Božího Slova.
126. Přestát náboženské pronásledování.
127. Za záchranu mé duše a duší mých milovaných.
128. Za shromáždění a sjednocení všech duší.
129. O dar lásky.
130. Novéna spásy.
131. Modlitba milosrdenství.
132. Ke zřeknutí se Satana, na ochranu této mise.
133. Volání k návratu k Bohu.
134. Uvěřit v Boží existenci.
135. Za obrany Pravdy.
136. Abychom se drželi tvého Slova.
137. Modlitba obnovy.
138. Za ochranu před nenávistí.
139. O sílu porazit zlo.
140. Za ochranu andělskou hierarchií.
141. Za ochranu před pronásledováním.
142. Příprava na smrt.
143. Za ochranu mise spásy.
144. Za ochranu křesťanské víry.
145. Naplň mě svým darem lásky.
146. Za ochranu před klamem.
147. Bože Otče, buď milosrdný k těm, kdo odmítají tvého Syna.

148. Přijď mi na pomoc.
149. Pro nalezení Boží lásky.
150. K záchraně duší nevěřících.
151. Za obranu víry.
152. Pomoz mi v mé hodině bezmoci.
153. Dar ochrany pro děti.
154. Modlitba dne svátku Matky Spásy.
155. Za ochranu mise spásy.
156. Za ochranu před nenávistí.
157. Za duše v zajetí.
158. Za ochranu před jednotným světovým náboženstvím.
159. Úpěnlivá prosba o Boží lásku.
160. Pomoz mi Tě více milovat.
161. O důvěru a pokoj.
162. Za ochranu slabých a nevinných.
163. Zachraň mě před pronásledováním.
164. Modlitba míru pro národy.
165. O dar věčného života.
166. Za omezení vraždění nevinných.
167. Ochraňuj mou rodinu.
168. O dar Boží lásky.
169. Za spásu všech, kdo odmítají Krista.
170. Za zachování svatého Slova Božího.

II. Litanie Ježíš lidstvu
1. Za ochranu před falešným prorokem.
2. Za milost imunity před plameny pekla.
3. Braňte Boží Slovo.
4. Za zmírnění trestu Boha Otce.
5. Za záchranu těch, kteří jsou ve smrtelném hříchu.
6. O dar milostí.

