
VVVssstttaaannniiittteee   zzzdddaaajjj   iiinnn   sssppprrreeejjjmmmiiittteee   MMMoooVstanite zdaj in sprejmite Moj Pečat, Pečat Živega Boga. 

Molite to Križarsko Molitev (33), da potrdite Moj Pečat in ga sprejmete z ljubeznijo, 

veseljem in s hvaležnostjo.jjj   PPPeeečččaaattt,,,   PPPeeečččaaattt   ŽŽŽiiivvveeegggaaa   BBBooogggaaa...   MMMooollliiittteee   tttooo   KKKrrriiižžžaaarrrssskkkooo   MMMooollliiittteeevvv   aaa

pppoootttrrrdddiiittteee   MMMooojjj   PPPeeečččaaattt   iiinnn   gggaaa   sssppprrreeejjjmmmeeettteee   zzz   llljjjuuubbbeeezzznnniiijjjooo,,,      vvveeessseeellljjjeeemmm   iiinnn   sss   hhhvvvaaallleeežžžnnnooossstttjjjooo...

Pečat Živega Boga

BBBoooggg   NNNaaajjjvvviiišššjjjiii

Ta posebna Molitev je Dar Boga Očeta, 

dana prerokinji Mariji Božjega Usmiljenja 

za zaščito vseh Božjih otrok. Posredovana

je bila v Sporočilu 20. februarja 2012.

moj Bog, moj ljubeči Oče, z ljubeznijo in s hvaležnostjo sprejmem Tvoj Božji Pečat 
Zaščite. Tvoje Božanstvo obdaja moje telo in dušo za vso Večnost. V ponižnem 

zahvaljevanju se priklanjam in Tebi, moj ljubljeni Oče, darujem svojo globoko 
ljubezen in zvestobo. Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščitiš s tem posebnim 

Pečatom. Predajam Ti svoje življenje ter obljubljam, da Ti bom služil na veke 
vekov. Ljubim Te, dragi Oče. Tolažim Te v teh časih, dragi Oče. Darujem Ti Telo 
in Kri, Dušo in Božanstvo Tvojega preljubega Sina v spravo za grehe sveta in za 

Odrešenje vseh Tvojih otrok.  Amen.

Vsi, ki sprejmejo ta Pečat, bodo deležni

Zaščite zase in za vsakega člana svoje 

družine v obdobju pred Drugim

Kristusovim Prihodom.

Pojdite, Moji otroci, in ne bojte se. Zaupajte Vame, svojega Ljubljenega Očeta, ki 
je ljubeče ustvaril vsakega izmed vas. Poznam prav vsako dušo, vsak vaš del

Mi je znan. Niti eden izmed vas ni ljubljen manj kot drugi. Zaradi tega ne želim 
izgubiti niti ene same duše. Niti ene. Prosim vas, da še naprej vsak dan molite Moj 
Rožni Venec Božjega Usmiljenja. Nekega dne boste razumeli, zakaj je potrebno to 

očiščenje.

                                             VVVaaaššš   llljjjuuubbbeeečččiii   OOOčččeee   vvv   NNNeeebbbeeesssiiihhh

Vstanite zdaj in sprejmite Moj Pečat, Pečat Živega Boga. Molite to Križarsko 
Molitev 33, da potrdite Moj Pečat in ga sprejmete z ljubeznijo, veseljem in s 

hvaležnostjo.
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