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Rugăciune pentru Salvare
Rugăciunea (1) din Alte rugăciuni

Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 09:55

O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins sufletul meu.

Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, și prin bunătatea Ta permite ca lumina și ocrotirea iubirii Tale să strălucească asupra
mea.

Amin.

Deschideți-vă ochii și vorbiți-Mi
Rugăciunea (2) din Alte rugăciuni

Joi, 18 noiembrie 2010 la ora 21:00

Dumnezeule, dacă Tu ești Adevărul, arată-mi semnul iubirii Tale.

Deschide-mi inima ca să mă poți conduce.

Dacă exiști, lasă-mă să simt iubirea Ta pentru ca să văd Adevărul.

Roagă-te acum pentru mine.

Amin.

Rugăciune pentru non-credincioșii care îi iau în râs, îi batjocoresc și îi disprețuiesc pe cei care
se roagă
Rugăciunea (3) din Alte rugăciuni

Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 01:30

Domnul Meu iubit, Te implor cu mâinile întinse către Tine, primește în brațele Tale iubitoare pe fratele meu (numiți-l aici…).

Binecuvântează-l cu Sângele Tău Preasfânt și dă-i Harul de care are nevoie ca să poată primi Spiritul iubirii Tale care să-l
conducă la mântuirea veșnică.

Amin.

Rugăciune pentru ca Isus să ne arate prezența Sa
Rugăciunea (4) din Alte rugăciuni

Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00

Isuse, mă simt pierdut.

Deschide-mi inima ca să pot primi iubirea Ta și arată-mi adevărul astfel încât și eu să mă salvez.

Amin.
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Rugăciune pentru iertarea imediată
Rugăciunea (5) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 16 aprilie 2011 la ora 10:00

Isus @ 16 apr 2011, 10:00: ”Mulți se vor căi în timpul acestui Eveniment Mistic (Marele Avertisment). Întoarceți-vă
la Mine și spuneți:”

Te rog, Doamne, condu-mă spre Lumina și Bunătatea Milostivirii Tale și iartă-mi păcatele.

Amin.

Rugăciune pentru convertirea altora
Rugăciunea (6) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 16 aprilie 2011 la ora 10:00

În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Prețios, sufletele cu credința slabă, ca să se convertească.

Amin.

Rugăciune pentru curajul de care avem nevoie
Rugăciunea (7) din Alte rugăciuni

Marți, 10 mai 2011 la ora 16:00

Isus @ 10 mai 2011, 16:00: “Să spuneți această rugăciune în fiecare zi după ce v-ați rugat Rozariul Milostivirii Divine
și astfel, prin fidelitatea voastră, Mă veți ajuta să-i salvez pe copiii Mei.”

O, Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfânt, ca să pot duce Cuvântul Tău Preasfânt păcătoșilor, pe care trebuie să-i ajut să
se salveze, în Numele Tău Sfânt.

Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele, cu Prețiosul Tău Sânge, ca și ei să poată fi atrași la Inima Ta Sfântă.

Dă-mi darul Duhului Sfânt, pentru ca și aceste suflete sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis.

Amin.

Rugăciune pentru fiecare zi
Rugăciunea (8) din Alte rugăciuni

Duminică, 24 iulie 2011 la ora 23:00

Isus @ 24 iul 2011, 23:00: “Vă iubesc și vă prețuiesc pe fiecare dintre voi. Să nu uitați asta niciodată. Când vă
rugați zilnic către Mine, să spuneți următoarea rugăciune:”

O, Isuse drag, cuprinde-mă în brațele Tale și lasă-mă să-mi odihnesc capul pe umărul Tău, pentru ca Tu să mă ridici în Glorioasa
Ta Împărăție atunci când va veni timpul.

Fie ca Sângele Tău Prețios să acopere inima mea și astfel să fim una.

Amin.
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Deschideți-vă inima pentru a primi Cuvântul lui Isus
Rugăciunea (9) din Alte rugăciuni

Luni, 15 august 2011 la ora 12:05

Isus @ 15 aug 2011, 12:05: “Tatăl Meu îi cheamă pe toți cei care citesc aceste mesaje pentru prima dată spunându-
le: trebuie să citiți fiecare mesaj cu atenție. După care, rugați-vă Duhului Sfânt pentru harul de a fi capabili să
recunoașteți că aceste mesaje sunt de origine Dumnezeiască. Deschideți-vă inima pentru a primi Sfântul Meu Cuvânt.
Simțiți-Mă în suflete voastre, cerându-Mi următoarele:”

Isuse, dacă într-adevăr ești Tu, inundă-mi sufletul cu semnul iubirii Tale ca eu să pot recunoaște cine ești.

Nu mă lăsa înșelat de minciuni.

Mai degrabă arată-mi Milostivirea Ta deschizându-mi ochii către Adevăr și către calea ce duce la noul Paradis de pe pământ.

Amin.

Rugăciune pentru a-I oferi lui Isus problemele noastre
Rugăciunea (10) din Alte rugăciuni

Miercuri, 17 august 2011 la ora 23:00

Isus @ 17 aug 2011, 23:00: “Va fi pace în mintea voastră doar atunci când vă reculegeți și-Mi spuneți acestea:”

Isuse, cu toată încrederea îți predau Ție toată îngrijorarea mea în legătură cu această problemă, pentru ca de acum ea să fie în
grija Ta, iar Tu s-o rezolvi potrivit voinței Tale Preasfinte.

Amin.

Rugăciune pentru sufletele sărmane și rușinate
Rugăciunea (11) din Alte rugăciuni

Duminică, 28 august 2011 la ora 23:00

Isus @ 23 aug 2011, 23:45: “Haideţi la Mine şi cereţi-Mi să vă ajut… Veniţi. Plecați capul. Lăsați deoparte rușinea
și cereți-Mi ca să vă iert acum.”

Isuse, Te rog iartă-mi păcatele și jignirile pe care Ți le-am adus.

Amin.

Rugăciune pentru a persista pe Calea Domnului atunci când alții încearcă să ne oprească
Rugăciunea (12) din Alte rugăciuni

Duminică, 28 august 2011 la ora 23:00

Nu voi nega niciodată calea Domnului.

Tot așa cum nu voi nega nici existența lui Isus Cristos, pe care omenirea a încercat să-L distrugă nu doar în timpul suferinței
Lui pe Cruce, ci și după aceea.

Eu sunt una cu Isus Cristos. Vorbesc în Numele Lui. Merg cu El.

El mă ridică astfel încât și eu, în felul meu smerit, să-l pot ajuta.

Amin.
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Rugăciune pentru sufletele oarbe care sunt pierdute
Rugăciunea (13) din Alte rugăciuni

Marți, 30 august 2011 la ora 14:30

Isus @ 30 aug 2011, 14:30: “Vă rog să alegeți sufletele cunoscute de voi, care nu vor să-l cunoască pe Dumnezeu
Tatăl și puneți numele lor înaintea Tatălui Meu. Darul vostru de rugăciune, va avea ca recompensă, mântuirea lor.”

Dumnezeule Cel Preaînalt, vin în fața tronului Tău în această săptămână, să pledez pentru sufletele fraților și surorilor care
refuză să recunoască existența Ta.

Te rog să-i umpli cu harurile Tale, ca să-și deschidă inimile și să asculte Cuvântul Tău Preasfânt.

Amin.

Rugăciune pentru a rezista urâciunii care urmează să vină
Rugăciunea (14) din Alte rugăciuni

Vineri, 28 octombrie 2011 la ora 23:30

Isus @ 28 oct 2011, 23:30: ”Îi rog pe toți slujitorii Mei, să se roage mult pentru a se opune ticăloșiei care este pusă
la cale.
Ei trebuie să se roage către Mine, astfel:”

O, iubitul meu Isus, cer ocrotirea Ta și cer să ai milă să-i salvezi pe frații și surorile mele din Biserică, să nu cadă victimă
Anticristului.

Dăruiește-mi harurile Tale și protejează-mă pe mine cu arma puterii Tale, ca să pot înfrunta faptele rele care pot fi comise în
numele Tău Sfânt.

Mă rog să ai milă de mine și mă angajez să fiu fidel numelui Tău Sfânt pentru Veșnicie.

Amin.

Rugăciune pentru convertirea altora
Rugăciunea (15) din Alte rugăciuni

În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Prețios sufletele cu credința slabă, pentru a se converti.

Amin.

Rugăciune pentru darul discernământului în aceste timpuri
Rugăciunea (16) din Alte rugăciuni

Joi, 03 noiembrie 2011 la ora 21:00

O Isuse, acoperă-mă cu prețiosul Tău Sânge și umple-mă cu Duhul Sfânt, ca să pot discerne dacă aceste cuvinte provin de la
Tine.

Fă-mă smerit cu sufletul.

Primește rugămintea mea cu îndurare și deschide-mi inima spre adevăr.

Amin.
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Rugăciune de implorare către Tatăl Ceresc
Rugăciunea (17) din Alte rugăciuni

Marți, 15 noiembrie 2011 la ora 11:00
Dumnezeule Preaînalt, în numele iubitului Tău Fiu, Isus Cristos, pe care L-ai jertfit pentru salvarea noastră, a sărmanilor Tăi
copii, de la focurile iadului, ascultă rugăciunile noastre.
Îți oferim jertfele noastre umile și acceptăm încercările și suferințele, pentru a dobândi salvarea tuturor sufletelor în timpul
Avertismentului.
Te implorăm să ierți păcătoșii cărora le este greu să se întoarcă la Tine, ca ei să accepte bunăvoința Milostivirii Tale și să aducă
jertfele necesare, pentru ca Tu să consideri de cuviință să le răscumperi în Ochii Tăi Sfinți.
Amin.

Rugăciune pentru a atenua persecuția care e pregătită în spatele ușilor închise
Rugăciunea (18) din Alte rugăciuni

Vineri, 09 decembrie 2011 la ora 22:00
Dumnezeule Tată, în numele iubitul Tău Fiu, Isus Cristos, te implor să oprești această nenorocire a controlării copiilor Tăi.
Te rog să-i aperi pe toți copiii Tăi în aceste vremuri cumplite, ca toți să putem găsi pacea și demnitatea de a ne trăi viața
eliberați de cel rău.
Amin.

Deschide-mi ochii - Rugăciune pentru tineri
Rugăciunea (19) din Alte rugăciuni

Duminică, 08 ianuarie 2012 la ora 15:30
Isuse dacă mă auzi, ascultă chemarea mea de ajutor.
Te rog, ajută-mă să pot trata cu cei care-mi provoacă durere.
Ajută-mă să pot opri invidia ca să nu-mi invadeze viața și să-mi înfrânez dorința pentru lucrurile pe care nu le pot avea.
În loc de asta deschide-mi inima către Tine, Isuse iubit.
Ajută-mă să simt adevărata iubire, iubirea Ta, și să simt adevărata pace în inimă.
Amin.

Rugăciune pentru a deveni mic
Rugăciunea (20) din Alte rugăciuni

Vineri, 02 martie 2012 la ora 12:20
Tată Ceresc, ajută-mă să devin mic ca un copil în ochii Tăi.
Te rog, dă-mi harurile Tale, ca să pot răspunde la chemarea Ta de a-i salva pe toți copiii Tăi.
Amin.

ugăciune pentru harul înțelepciunii, al calmului și al discernământului
Rugăciunea (21) din Alte rugăciuni

Marți, 20 martie 2012 la ora 21:20
O, Isuse, ajută-mă să văd Adevărul Cuvântului Tău cel Sfânt în orice moment și să rămân fidel învățăturilor Tale, oricât de mult
voi fi obligat să Te resping.
Amin.
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Rugăciunea ateilor în timpul Marelui Avertisment
Rugăciunea (22) din Alte rugăciuni

Marți, 17 iulie 2012 la ora 16:00

Isus @ 17 iul 2012, 16:00: ”Celor care vă ziceți atei, ascultați acum promisiunea Mea.
Vă iubesc și nu voi renunța niciodată la lupta Mea pentru a vă salva din ghearele înșelătorului, a lui Satana, care vă
orbește de la Adevăr.
Când va veni timpul și vă veți vedea păcatele în fața ochilor în timpul Avertismentului, vă rog să spuneți aceste
cuvinte:”

Isuse, arată-mi Adevărul și salvează-mă de cel rău.

Îmi pare sincer rău pentru păcatele mele și Te rog să mă iei acum și să-mi arăți Lumina Milostivirii Tale.

Amin.

Rugăciune pentru când veți avea parte de dificultăți pe Calea Domnului
Rugăciunea (23) din Alte rugăciuni

Duminică, 04 noiembrie 2012 la ora 17:45

Isuse, ia Tu durerea mea, vindecă-mă și du crucea mea.

Amin.

Salvează-mă de minciunile satanei
Rugăciunea (24) din Alte rugăciuni

Marți, 19 februarie 2013 la ora 14:30

Isuse, izbăvește-mă de minciunile satanei ca să pot vedea Adevărul Rămășiței Bisericii Tale.

Amin.

Rugăciune pentru a-i cere lui Isus să ne Binecuvânteze dușmanii
Rugăciunea (25) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 16 martie 2013 la ora 12:40

Împart această suferință cu Tine, iubite Isuse și te rog să-i binecuvântezi cu Darul Duhului Sfânt pe dușmanii mei și pe cei care
Te batjocoresc pe Tine.

Amin.

Rugăciune pentru a primi cheia către Noul Paradis
Rugăciunea (26) din Alte rugăciuni

Miercuri, 10 aprilie 2013 la ora 16:45

Tată drag, sunt eu, copilul Tău pierdut, și sunt atât de confuz și de orb încât fără ajutorul Tău, fără Dragostea Ta, sunt nimic.

Mântuiește-mă prin Dragostea Fiului Tău, Isus Cristos, și dă-mi cheia către Noul Paradis de pe Pământ.

Amin.
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Rugăciune pentru cei care suferă si nu au speranță
Rugăciunea (27) din Alte rugăciuni

Vineri, 13 septembrie 2013 la ora 23:15

Isuse, îndepărtează de la mine acestă groaznică durere și suferință și ajută-mă să simt Dragostea Ta.

Amin.

Rugăciunea slujitorului umil
Rugăciunea (28) din Alte rugăciuni

Marți, 24 septembrie 2013 la ora 18:00

Isus @ 24 sep 2013, 18:00: “Când îngenuncheați în fața Mea sau pur și simplu comunicați cu Mine în inima voastră,
începeți întotdeauna prin a spune:”

Iartă-mă Isuse, căci am păcătuit.

Amin.

Rugăciune de exprimare a iubirii adevărate pentru Isus
Rugăciunea (29) din Alte rugăciuni

Miercuri, 02 octombrie 2013 la ora 22:15

Isus @ 02 oct 2013, 22:15: “Dacă Mă iubiți cu adevărat Îmi veți spune:”

Isuse, Voia Ta este tot ceea ce contează. Voința mea îți aparține. Dispune de ea după cum dorești.

Amin.

Rugăciune pentru a recunoaște intervenția Mea în răspândirea Mesajelor
Rugăciunea (30) din Alte rugăciuni

Joi, 31 octombrie 2013 la ora 23:30

Isus @ 31 oct 2013, 23:30: ”Când spuneți că Mă reprezentați pe Mine și că sunteți mai bine plasați decât ceilalţi
pentru a intra în Împărăția Mea, și apoi spuneți minciuni despre Mine, aveți nevoie de rugăciunile altora.
În acest stadiu, voi sunteți la jumătatea drumului spre iad, și veți fi pierduți fără Intervenția Mea.
Luați acest Mesaj.
Lipiți-l de inima voastră și întrebați:”

Isuse, Tu ești acesta? Am eu cu adevărat nevoie de ajutorul Tău?

Rugăciune pentru a fi în stare să urmați Calea Mântuirii
Rugăciunea (31) din Alte rugăciuni

Luni, 18 noiembrie 2013 la ora 20:10

Isuse, iartă-mă, vreau să Te urmez.
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Rugăciune în fața lui Isus, în acea Zi
Rugăciunea (32) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 07 decembrie 2013 la ora 14:25

Isus @ 07 dec 2013, 14:25: “Rețineți ce vă spun acum. În acea zi când va avea loc Avertismentul, Eu vreau să Mă
rugați:”

Isuse, implor Milostivire pentru toți cei care Te resping și care au mai mare nevoie de ajutorul Tău.

Amin.

Rugăciune pentru a-i permite Lui Dumnezeu Cel Preaînalt să ne deschidă inima
Rugăciunea (33) din Alte rugăciuni

Luni, 27 ianuarie 2014 la ora 17:18

Dumnezeu Tatăl @ 27 ian 2014, 17:18: ”Lăsați-Mă să vă deschid inimile astfel încât să fiți binecuvântați de Mâna
Mea.
Eu voi răspunde imediat chemării voastre.”

Tată Mult iubit, apropie-Te și atinge trupul și sufletul meu cu Mâna Milostivirii Tale.

Amin.

Rugăciune pentru ca Isus să intervină în favoarea noastră
Rugăciunea (34) din Alte rugăciuni

Luni, 03 martie 2014 la ora 23:37

Isus @ 03 mar 2014, 23:37 : ”Oricine sunteți, orice suferință i-ați fi produs Lui și oricât de grave sunt păcatele voastre,
El vă va ierta - întotdeauna.
Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă adresați Lui, cerându-mi Mie, preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos, să intervin în
numele vostru prin reconciliere.
Când veniți la Mine având căință adevărată în suflet, atunci Împărăția Cerului va fi a voastră.Veniți la Mine cu
rugăciunea voastră spunându-mi:”

Isuse, ia-mă la Tatăl, în Refugiul Tău, și dă-mi Mântuirea Veșnică.

Amin.

Rugăciunea către Arhanghelul Mihail
Rugăciunea (35) din Alte rugăciuni

Joi, 06 martie 2014 la ora 13:45

Isus @ 06 mar 2014, 13:45: “Trebuie să vă rugați în fiecare zi rugăciunea către Arhanghelul Mihail:”

Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului.

Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să-l pedepsească, iar tu, Principe al Oștirilor Cerești, prin putere dumnezeiască afundă în
iad pe satana și pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutând pierzania sufletelor.

Amin.
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Rugăciune pentru a cere iertarea in Vinerea Mare
Rugăciunea (36) din Alte rugăciuni

Duminică, 13 aprilie 2014 la ora 19:00

Isus @ 13 apr 2014, 19:00: ”În acea zi (Vinerea Mare), vă cer să Mă chemați astfel:”

Isuse, iartă-mă pentru rănile pe care le-am provocat Trupului Tău, Cuvântului Tău și Dumnezeirii Tale.

Amin.

Rugăciune pentru sufletele alese care suferă peste limita rezistenței lor
Rugăciunea (37) din Alte rugăciuni

Miercuri, 07 mai 2014 la ora 23:43

Isuse, ia suferința mea și fă cu ea precum voiești Tu.

Amin.

Rugăciune către Isus pentru a ne salva la a Doua Sa Venire
Rugăciunea (38) din Alte rugăciuni

Vineri, 13 iunie 2014 la ora 20:20

Isus @ 13 iun 2014, 20:20: ”În ziua celei de a Doua Veniri a Mea… Acele suflete care au idolatrizat fiara și care s-au
dăruit lui satana în trup, minte și suflet, și au devenit de bunăvoie agenții săi, nu vor avea către cine să se întoarcă,
unde să se ascundă, și vor fi lăsați fără niciun ajutor, pentru că satana îi va părăsi.
Pentru că atunci, satana va fi aruncat în abis iar puterea lui va înceta complet în acel moment.
Acestor suflete le spun acest lucru: chiar și în acea etapă Eu vă voi arăta Milostivire.
Trebuie să Mă chemați și să spuneți:”

Isuse, ajută-mă.

Isuse, iartă-mă pentru toate păcatele mele.

Amin.

Rugăciune pentru cei care apără Cuvântul Lui Dumnezeu, atunci când timpurile vor fi dificile
Rugăciunea (39) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 23 august 2014 la ora 20:00

Isus @ 23 aug 2014, 20:00: “Când toate atrocitățile teribile vor crește și omul își va da seama că nu are capacitatea
de a lupta sau de a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine și să spună:”

Isuse, izbăvește-ne de dușmanii Tăi pe noi, sărmanii păcătoși neajutorați.

Amin.
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Rugăciune pentru a ne abandona Voii Sfinte a Lui Dumnezeu
Rugăciunea (40) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 23 august 2014 la ora 20:00

Isuse, tot ceea ce spun și fac este conform Voii Tale Sfinte.

Dispune de mine după Voia lui Dumnezeu.

Amin.

Rugăciune pentru a-l iubi necondiționat pe Isus
Rugăciunea (41) din Alte rugăciuni

Sâmbătă, 30 august 2014 la ora 18:15

Isus @ 30 aug 2014, 18:15: “Dacă vă așezați pe voi înaintea altora, atunci nu puteți spune că Mă iubiți necondiționat,
pentru că dacă ați face-o Mi-ați spune așa:”

Isuse, eu nu sunt vrednic să stau înaintea Ta, dar fă cu mine ceea ce Tu voiești pentru ca eu să pot face precum dorești Tu.

Amin.

Pentru acceptarea Darurilor lui Isus
Rugăciunea (42) din Alte rugăciuni

Miercuri, 29 octombrie 2014 la ora 15:00

Isuse, dă-mi Darurile de care am nevoie ca să-Ți rămân fidel Ție.

Amin.

Isus @ 29 oct 2014, 15:00: ”Darul Înțelegerii, care vă permite să vedeți înșelăciunea care distruge întreaga lume.
Darul Rezistenței, ca voi să vă ridicați împotriva adversarilor Mei și să continuați să duceți bătălia, astfel încât
Creștinismul să supraviețuiască.
Darul Răbdării pentru ca voi să puteți în continuare să spuneți Adevărul, atunci când va trebui să ascultați neade-
vărurile care vor fi rostite de acei discipoli ai Mei care vor fi induși în eroare de către dușmanii Mei.
Darul Iubirii, și când Eu vă umplu pe voi cu acest Dar, veți fi în stare să diminuați răul, prin cuvintele, faptele și
acțiunile voastre. Iubirea față de Mine înseamnă că voi vă veți iubi chiar și dușmanii, iar prin acest Dar voi veți
distruge ura.”
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