Imák a Keresztes Imahadjárat imáiból
Szentatyánkért, XVI. Benedek Pápáért és
a Hamis Próféta elleni védelemért
(23) – Ima Benedek pápa biztonságáért
Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és azokért a
szenvedésekért melyeket azért szenvedett el, hogy a bűntől megmentse a
világot, most arra kérlek, hogy védd meg a Katolikus Egyház földi szent
Helytartóját, Benedek pápát, hogy ő is segíthessen gyermekeid és minden
Felszentelt Szolgád megmentésében, a sátán ostorcsapásaitól és bukott
angyalai uralmától, akik a Földön járva lelkeket lopnak.
Ó, Atyám, védelmezd meg földi Helytartódat (pápádat), hogy gyermekeidet
az igaz ösvényen vezethesse a Földi Új Paradicsomod felé.
Ámen.”

(38) - Ima Benedek Pápáért és a szent papokért.
Ó, Üdvösségnek áldott Anyja,
Kérlek, hogy ezekben a nehéz időkben imádkozz a Katolikus Egyházért
És szeretett Pápánkért, XVI. Benedek Pápáért, hogy enyhüljenek
szenvedései.
Kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy szent palástoddal borítsd be Isten
szent szolgáit,
Hogy megkapják mindazokat a kegyelmeket, amelyek erőssé, hűségessé és
bátrakká teszi őket a megpróbáltatások közepette, melyekkel majd
szembesülniük kell.
Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően
törődjenek nyájaikkal.
Ó, Istennek szent Anyja, add meg nekünk, az Egyház maradékának a
Földön, a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk Fiad Királysága felé
vezetni a lelkeket.
Kérünk Téged, ó, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad
követőitől, akik lelkük védelmére törekednek, hogy alkalmasak legyenek
belépni az Új Paradicsom kapuin, a Földön.
Ámen

(44) – Ima a hamis próféta elleni védelemért
Drága Jézus, adj nekem erőt, hogy tanításaidra összpontosítsak,
És hogy Szavadat minden időben hirdetni tudjam.
Ne engedj Soha a Hamis Próféta bálványozásának a kísértésébe esnem,
Aki úgy próbálja bemutatni önmagát, mintha Te lennél.
Erősítsd Irántad érzett szeretetemet. Add meg nekem a megkülönböztetés
kegyelmét, hogy soha ne tagadjam meg az igazságot, melyet a Szent Biblia
tartalmaz, független attól, hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem
annak érdekében, hogy hátat fordítsak a Te igaz Szavadnak. Ámen.

(53) – Ima a Katolikus Egyházért
Ó, Mennyei Atya,
Szeretett Fiad nevében kérlek Téged, adj erőt és kegyelmeket annak
érdekében, hogy segítsen ellenállni a papoknak abban az üldöztetésben,
amelyet elviselnek.
Segíts nekik, hogy ragaszkodjanak szeretett Fiad, Jézus Krisztus
tanításainak igazságához, és soha ne mondjanak le az Eukarisztiában való
jelenlétéről, és a hazugságokkal szemben ne gyengüljenek el, és ne
terjesszék azokat. Ámen.

(70) – Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek
maradjanak Isten Szent Szavához
Ó, drága Jézus, segíts Felszentelt szolgáidnak, hogy amint az Egyházadon
belüli szakadás kibontakozik, felismerjék azt.
Segíts szent szolgáidnak, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak
Szent Szavadhoz.
Soha ne engedd, hogy a világi becsvágyak elhomályosítsák az Irántad lévő
tiszta szeretetüket.
Add meg nekik azokat a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak
maradjanak Előtted, és hogy a Szent Eukarisztiában tiszteljék Legszentebb
Jelenlétedet.
Segítsd és vezesd mindazokat a Felszentelt szolgákat, akiknek talán
langyos az Irántad való szeretetük, és éleszd újra a Szentlélek lángját a
lelkükben.
Segíts nekik, hogy felismerjék a kísértéseket, amelyeket eléjük helyeznek,
hogy eltereljék őket.

Nyisd meg szemüket, hogy mindenkor láthassák az Igazságot.
Áldd meg őket, drága Jézus, és borítsd be őket drága Véreddel ebben az
időben, hogy a bajtól biztonságban tartsa őket.
Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a Sátán csábításának, amikor
összezavarodnának a bűn létezése tagadásának vonzásától. Ámen.

Íme, az első, „Jézus az emberiséghez” litánia: Védelem a Hamis
Próféta ellen
Drága Jézus, ments meg minket a hamis Próféta megtévesztésétől.
Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg minket az üldöztetéstől.
Jézus, oltalmazz meg minket az Antikrisztustól.
Uram, légy Irgalmas.
Krisztus, légy Irgalmas.
Drága Jézus, boríts be minket Szent Véreddel.
Drága Jézus, nyisd meg a szemünk a Hamis Próféta hazugságaival
szemben.
Drága Jézus, egyesítsd Egyházadat.
Jézus, védd meg szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Drága Jézus segíts, hogy visszautasítsuk a hazugságokat, melyeket
igazságként mutatnak be nekünk.
Jézus, adj erőt nekünk.
Jézus, adj reménységet nekünk.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, védj meg minket a Fenevadtól.
Jézus, add meg nekünk a megkülönböztetés ajándékát, hogy követni tudjuk
igaz Egyházad ösvényét minden időben, örökkön örökké.
Ámen.

„Kérlek benneteket gyermekeim, hogy teljes szívetekből imádkozzatok
Benedek pápáért. Ő, az aposztázia (hitehagyás) miatt, melyet a
Vatikánon belül és kívül lát, oly sokat szenved, és a legtöbbször egyedül
van bánatában.”

(Szűz Mária: 2012. január 28)

„Nem szabad megengednetek, hogy a félelem és az aggodalom
megzavarja azt a szerepeteket, amelyet Fiam „faragott” nektek. Krisztus
maradék hadserege diadalmaskodni fog, és több milliárd lelket terel
nyomdokaiba, akiket bemutat majd Isten Trónja előtt.”
(Isten Anyja: 2013. január 31)

