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Pentru protecție împotriva Falsului Profet
Litania de Rugăciune (1) “Isus către Omenire”
Duminică, 19 august 2012 la ora 22:56
Isus @ 19 aug 2012, 22:56: “Vreau ca voi toți să începeți o nouă Litanie de Rugăciune pentru protecție împotriva
falsului profet pe care să o recitați de acum înainte o dată pe zi.”
Preaiubite Isuse, salvează-ne de înșelăciunea Falsului Profet.
Isuse, ai milă de noi.
Isuse, salvează-ne de persecuție.
Isuse, apără-ne de anticrist.
Doamne miluiește-ne.
Cristoase miluiește-ne.
Preaiubite Isuse acoperă-ne cu Prețiosul Tău Sânge.
Preaiubite Isuse deschide-ne ochii pentru a vedea minciunile Falsului Profet.
Preaiubite Isuse, unește Biserica Ta.
Isuse, protejează sacramentele noastre.
Isuse, nu permite ca Falsul Profet să dezbine Biserica Ta.
Preaiubite Isuse, ajută-ne să respingem minciunile care ne sunt prezentate ca adevăr.
Isuse, dă-ne Putere.
Isuse, dă-ne Speranță.
Isuse, umple inimile noastre cu Duhul Sfânt.
Isuse, protejează-ne de Bestie.
Isuse dă-ne darul discernământului astfel încât să putem merge pe calea Bisericii Tale adevărate, acum și pururea și-n vecii
vecilor.
Amin.

Pentru Harul Imunității
Litania de Rugăciune (2) “Isus către Omenire”
Vineri, 24 august 2012 la ora 03:15
Isus @ 24 aug 2012, 03:15: “Veniți la El, preaiubiții Mei discipoli, și mulțumiți-I Tatălui Meu pentru Darul Harului
de a-i face imuni la Focul Iadului pe cei ce răspund chemării Lui.”
O, Preaînalt Tată Ceresc,
Te iubesc.
Te cinstesc.
Doamne Miluiește.
Doamne iartă-ne greșelile.
Te ador.
Te laud.
Îți mulțumesc pentru toate Harurile Tale speciale.
Te implor să le dai Harul Imunității celor pe care îi iubesc (numiți-i pe toți cei ale căror suﬂetele vreți să se mântuiască…).
Îți ofer pentru totdeauna loialitatea mea.
O, Tu Tată Ceresc,
Creatorul a toate câte sunt,
Creatorul Universului,
Creatorul Omenirii,
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Tu ești sursa a toate.
Ești sursa Iubirii.
Tu ești Iubirea.
Te iubesc.
Te onorez.
Mă închin Ție,
Implor Îndurare pentru toate suﬂetele care nu Te cunosc,
Care nu Te onorează,
Care resping Mâna Milei Tale.
Mă ofer Ție cu mintea, trupul și suﬂetul pentru ca Tu să-i poți lua în Brațele Tale, feriți de cel rău.
Te rog deschide Poarta Raiului, ca în ﬁne, toți copiii Tăi să ﬁe uniți în moștenirea pe care ai creat-o pentru noi toți.
Amin.

Apărați Cuvântul lui Dumnezeu
Litania de Rugăciune (3) “Isus către Omenire”
Joi, 11 octombrie 2012 la ora 10:03
O Isuse iubit, protejează-ne de minciunile care Îl ofensează pe Dumnezeu.
Protejează-ne de Satana și de armata sa.
Ajută-ne să Te iubim tot mai mult.
Susține-ne în bătălia noastră.
Apără-ne în credința noastră.
Condu-ne la Refugiul siguranței Tale.
Ajută-ne să ne ridicăm și să apărăm Voința Ta divină.
Întărește-ne în hotărârea noastră de a ﬁ adevărați discipoli ai Tăi.
Dă-ne curaj.
Dă-ne încredere.
Călăuzește-ne pe calea Adevărului.
Apără-ne împotriva dușmanului.
Revarsă asupra noastră Harul Protecției Tale.
Ajută-ne să ocolim ispitele.
Adu-ne mai aproape de Inima Ta Preasfântă.
Ajută-ne să-Ți ramânem loiali în toate timpurile.
Amin.

Pentru a diminua pedeapsa dată de Dumnezeu Tatăl
Litania de Rugăciune (4) “Isus către Omenire”
Sâmbătă, 12 ianuarie 2013 la ora 15:10
O, Dumnezeule Preaînalt.
Implorăm îndurare pentru păcatele copiilor Tăi.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar pământul.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar viața.
Prețuim acest dar al vieții.
Ocrotim acest dar al vieții.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar pe Fiul Tău, Isus Cristos.
Îți mulțumim pentru darul răscumpărării.
Slăvim Dumnezeirea Ta.
Ne abandonăm cu totul în fața Ta pentru ca Voia Ta sfântă să se împlinească pe pământ precum în cer.
Îți mulțumim pentru darul Iluminării Conștiinței.
Îți mulțumim pentru promisiunea Vieții Veșnice.
Întâmpinăm cu bucurie Noul Paradis.
Te implorăm să salvezi toate suﬂetele chiar și pe cele care Îți provoacă suferință și pe cele care sunt pierdute pentru Tine.
Îți mulțumim pentru dragostea ce o arăți tuturor copiilor Tăi.
Îți mulțumim pentru darul profeției.
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Îți mulțumim pentru darul rugăciunii.
Te rugăm dăruiește-ne pace și mântuire.
Amin.

Pentru salvarea celor în păcat de moarte
Litania de Rugăciune (5) “Isus către Omenire”
Luni, 11 februarie 2013 la ora 12:30
Isuse, salvează toți păcătoșii de focurile iadului.
Iartă suﬂetele întunecate.
Ajută-le să Te vadă.
Ridică-i din întuneric.
Deschide-le ochii.
Deschide-le inimile.
Arată-le Adevărul.
Salvează-i.
Ajută-i să asculte.
Scapă-i de mândrie, lăcomie și invidie.
Apără-i de rău.
Ascultă cererea lor de ajutor.
Prinde-i de mâini.
Atrage-i spre Tine.
Salvează-i de înșelăciunea Satanei.
Amin.

Pentru Darul Harurilor
Litania de Rugăciune (6) “Isus către Omenire”
Miercuri, 08 ianuarie 2014 la ora 21:15
Isus @ 08 ian 2014, 21:15: “Voi, suﬂetele care o veți recita în timpul persecuțiilor, să știti că Eu voi revărsa aceste
Haruri peste voi. Veți deveni mai calmi, mai puternici și mai curajoși, în timp ce purtați Crucea Mea grea spre porțile
Noului Cer și Noului Pământ. Cel mai important: nu veți ceda la agresiunile cu care va trebui să vă confruntați în
Numele Meu Sfânt.”
O, dragul meu Isus, preaiubitul meu Mântuitor,
Umple-mă cu Iubirea Ta.
Umple-mă cu Puterea Ta.
Umple-mă cu Înțelepciunea Ta.
Umple-mă cu Perseverența Ta.
Umple-mă cu Smerenia Ta.
Umple-mă cu Curajul Tău.
Umple-mă cu Pasiunea Ta.
Amin.
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