Gebedsverzoeken : Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’
Maandag 14 mei2012 18.00u
Mijn liefste beminde dochter, jouw geschenk aan Mij wordt aanvaard en het zal als gevolg daarvan
nog eens 5 miljoen zielen redden.(*)
Het is Mijn dierbaarste wens om een einde te maken aan jouw lijden maar dit kostbare geschenk dat
jij Mij bezorgt, zal nu betekenen dat Ik meer kinderen van God kan redden.
Vergeet nooit dat deze missie bedoeld is om de mensheid te behoeden voor de hel. Hiervoor heb Ik
jouw hulp en de hulp van anderen nodig.
Voel je nooit alleen want Ik houd van jou en Ik ben de hele tijd bij je. Zo veel meer van Gods kinderen
beginnen eindelijk Mijn stem te horen.
Het werk van de Heilige Geest zal vrucht dragen en zeer spoedig zal de liefde van God in het hart van
zelfs de meest dorren gevoeld worden.
Deze verdwaalde, lege en dorre zielen zullen een vlam van liefde voelen en getuigen van een
vertrouwd verlangen om deel uit te maken van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde. Velen zullen niet
begrijpen waarom, maar zij zullen hun gevoelens van warmte, liefde en vrede niet kunnen
ontkennen.
Zo velen zullen verbaasd zijn en zullen met Mij willen spreken. Jij moet nu de mensen van overal
verenigen om de gave van Mijn liefde in te roepen. Zij moeten vragen om hen bijzondere gunsten te
verlenen. Jij, Mijn dochter, moet hiervoor één dag per week aanduiden. Alle verdwaalde zielen
moeten Mij vragen hen te helpen. Als hun verzoek in overeenstemming is met Mijn Heilige Wil, zal Ik
hun gebeden verhoren. Dit zal hen een sterkere relatie tot Mijn Heilig Hart en tot Mijn grootse
barmhartigheid bijbrengen.
Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’.
Mijn dochter, doe dit zo snel je kunt, aangezien Ik ervoor wil zorgen dat deze zielen, vooral diegenen
die dat niet aanvaarden, nu spreken. Zij zullen uiteindelijk beseffen hoe dicht Ik bij iedere
afzonderlijke ziel sta.
Zeg hen dat Ik van iedereen houd en sluit geen enkele zondaar uit, hoe afschuwelijk hun zonden ook
zijn.
Alles wat Ik vraag, is dat zij naar Mij komen en Mij vragen hen te helpen.
Jullie Jezus

(*) De zielen waarnaar in de eerste regel verwezen wordt, hebben te maken met persoonlijk lijden,
aangeboden door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, en verwijzen niet naar de wereld in zijn
geheel, want momenteel worden miljarden gered door het gebed.
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