
Modlitwa o ocalenie nas od prześladowań 
 
O Jezu, ratuj Boże dzieci przed Antychrystem. 
Obroń nas przed planami kontrolowania ziemi. 
Panie, wybaw nas od prześladowań. 
Obroń ciemne dusze przed Antychrystem, aby mogły się wykupić w Twoich Oczach. 
Dopomóż nam w przezwyciężeniu naszych słabości.  
Umocnij w nas ducha, abyśmy powstali i prowadzili jeden drugiego, 
maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju. 
Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. Kocham Cię, Drogi Jezu. 
Oddaję Chwałę Twojej Obecności na ziemi. Unikam ciemności. 
Uwielbiam Ciebie i poddaję siebie Tobie ciałem i duszą,  
abyś mógł ujawnić mi Prawdę o Swojej Obecności, a ja żebym miał do Ciebie zaufanie. 
Nigdy nie przestanę ufać Twojemu Miłosierdziu, w żadnym czasie. Amen. 

 

O wytrzymanie prześladowań religijnych 
 
Drogi Jezu, pomóż mi, abym wytrzymał każdy rodzaj prześladowań w  
Twoje Święte Imię. 
Pomóż tym, którzy błądzą w przekonaniu, że świadczą o Twoim Dziele. 
Otwórz oczy wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych,                                   
przez niegodziwe działanie, czyny i gesty. 
Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstają,                                                                      
aby próbować uciszyć Twoje Słowo i którzy starają się Ciebie wypędzić. 
Pomóż mi wybaczać tym, którzy cię zdradzili i daj mi Łaskę,                                                           
abym trwał niezachwianie w swojej miłości do Ciebie. 
Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś i zawsze pozostawać pod Twoją Ochroną. 
Amen. 
 

Modlitwa o uniknięcie wojny, głodu i prześladowań  
 
O mój Odwieczny Ojcze, Boże, Stwórco Wszechświata, w Imię Twojego drogiego Syna 
błagam Cię, abyśmy Cię bardziej kochali. 
Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności. 
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, który składamy przed Twoim tronem, 
aby zbawić Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz. 
Otwórz ich oczy na prawdę o Twojej miłości, aby mogli oni, wraz ze wszystkimi Twoimi 
dziećmi, przyłączyć się do przebywających w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją 
Boską Wolą z taką troskliwością dla nas stworzyłeś. Amen. 
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