Virksomme bønner, som Herren giver os i denne store prøvelses tid!

Himmelske Fader,
gennem Marias Uplettede Hjerte opofrer vi til Dig
på alle sjæles vegne og for alle sjæle
efter intentionen uendeligt mange gange og uophørligt
Jesu Allerhelligste Hjerte,
med al Dets kærlighed og
med al Dets lidelse,
med Dets Kostbare Blod,
med alle Dets fortjenester og
med hele Dets Eukaristiske liv og virke,
som soning og fyldestgørelse
for alle vore synder og til forherligelse
af alle Dine hellige hensigter. Amen.

Bønner for vore fjender.

Jesus siger:
I mennesker, som lever i disse Tidernes Ende, er udsat for mange angreb. De vil
endnu tiltage på en sådan måde, at I uden Min hjælp næsten ville blive trøstesløse.
Derfor vil Jeg give jer en lære, hvorledes i med Min nåde let kan overvinde disse
angreb.

Så hør:
Den, som beder for sine fjender, fratager dem muligheden for at skade ham. Vel at
mærke, det må være en bøn i ånden og i sandheden. Kun den har den magt, at
betvinge det dybeste mørke. Bed således:

Himmelske Fader,
lad gennem Din højtelskede Søn Jesus Kristus, vore frelser og saliggører, Din hellige
faderkærlighed sænke sig ned over alt mørke, at det derved måtte omvende sig eller
forblive i sit riges område.
Fader, send ned Din faderkærlighed, så at alle, der forfølger og forråder os og vil
forvolde os ondt, gennem Dit hellige nærvær bliver hindret i det.
Fader, send Din hellige kærlighedsild over alle løgnere, bagtalere og hyklere, så at vi
ret kan erkende dem og beskytte os mod dem.

Fader, udgyd Din kærlighed over alle forbrydere, alle voldens, mordets og
magtbegærets redskaber, for at de hverken kan skade os eller andre mennesker.
Fader, lad Din hellige kærlighedskraft fare ned til jorden som et lyn, når mordere vil
drage gennem verdenen og ønsker at bringe ulykke over alle folkeslag.
Fader, vær Du så hos os, vær Du vor helt, vor Herre, vor leder, vær Du vor skjold,
vor kraft og styrke.
Fader lad Din hellige faderkærlighed strømme over alle folkeslag, opfyld dem med
Din hellige ild, så at de erkender tidens fare, som blev forårsaget af den gamle
slanges list.
Fader, vær Du overalt som den sande Herre!
Byd mørket, at den måtte vige til ondskabens rige og forskåne menneskene.
Fader, bedste Fader, gør Du, hvad Din faderkærlighed synes godt, sandt og gavnlig.
Det er vor tro, ja det er vor kærligheds hellige vished. Amen.
Kære børn!
Aner I, hvilken magt disse ord har, når de bliver bedt af en ren, Mig hengiven,
kærlighedsfyldt sjæl?
Jeg siger jer:
En sjæl, som beder Mig i ånden, er stærkere end en hel hær af djævle; er Jeg dog dens
styrke, iler Jeg dog den i møde med Mine hærskarer.
Når I ikke beder for jeres fjender,
er I udleveret deres forgodtbefindende.
I bærer selv skylden for det.
I hader, frygter og bagtaler jeres fjender, som I ikke kender.
I prøver at skjule jer for jeres fjender.
Dog siger Jeg jer:
I skal bede for jeres fjender, at Jeg måtte udgyde Min hellige faderkærlighed over
dem, og Jeg vil gøre det.
Bed Mig efter Min vilje, og jeres fjender vil blive magtesløse over for jer. Jeg har jo
løskøbt jer, Jeg har jo derigennem taget jer helt i Mine hænder.
Jeg siger jer:
Den, som ikke beder for sine fjender, bagtalere og forbrydere, han vil veklage i
trængslens timer, thi han vil hjælpeløs være udleveret til disse magter, som er draget
ud for at tilintetgøre en stor del af menneskeheden.
Dette giver Jeg jer som en redningsanker for den kommende nød.
Oversat fra tysk af Maria Kjærsgaard.

