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Isprintaj Pečat Živoga Boga na željenom jeziku i

daj svećeniku da ga blagoslovi i dijeli besplatno!

Biblija, Otk 7, 1-3
Pečat Živoga Boga

Knjiga Istine, 20. veljače 2012.

Križarska molitva 33 - Pečat Živoga Boga
Omoj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju i zahvalnošću Tvoj
Božji Pečat zaštite. Tvoje Božanstvo obuhvaćamoje tijelo i dušu za
vječnost. Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju
duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu. Molim Te da zaštitiš
mene i moje bližnje ovim posebnim Pečatom i prikazujem svoj život u
službu Tebi u vijeke vjekova. Ljubim Te, dragi Oče. Tješim Te u ovim
vremenima, dragi Oče. Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga
Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za Spasenje sve
Tvoje djece. Amen.

15 obećanja Pečata Živoga Boga
1. "Sotona i njegovi pali anđeli nemaju vlast nad njima." Vaš voljeni Otac,
Bog Svevišnji, 8. ožujka 2012.
2. "Svi oni s Pečatom imaju mjesto u Novom Raju." Bog Svevišnji, 23.
kolovoza 2013.
3. "Samo oni s Pečatom Živoga Boga pobjeći će od oblika genocida nad
dušom." Vaš Isus, 4. travnja 2013.
4. "Zaštitit ću takva utočišta u kojima je Pečat Živoga Boga postavljen na
zidove. Oni će biti nevidljivi Božjim neprijateljima.” Majka Spasenja, 5.
kolovoza 2013.
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5. "To će vas zaštititi od svake vrste progona i zadobiti ćete potrebnu
snagu da ostanete odani Bogu i svemu što je jasno utvrđeno u Presvetoj
Bibliji.” Vaš Isus, 11. listopada 2013.
6. “Ovaj Pečat je naviješten u Ivanovoj Knjizi i sa Njime su povezane
mnoge Božje Moći. Cijenite Ga i koristite Ga da zaštitite ne samo sebe, već
i svoje obitelji." Majka Spasenja, 17. svibnja 2012.
7. "Pečat Živoga Boga će vas zaštititi protiv žiga Zvijeri." Vaš Isus, 5.
svibnja 2014.
8. "Božja djeca će moći zaštititi svoju vjeru, svoju hrabrost i svoju sigurnost
tijekom bilo kojega rata, ako nastave moliti Križarsku molitvu Pečat
Živoga Boga. 17. svibnja 2012.
9. "Bit će im pruženo olakšanje od njihove patnje kada se sve čini
nepodnošljivim." Vaš Isus, 23. kolovoza 2014.
10. "Pečat Živoga Boga će im omogućiti da prevladaju protivštine s kojima
će se suočiti kada se s Kršćanstvom bude postupalo okrutno." Vaš Isus, 7.
lipnja 2014.
11. "Pečat Živoga Boga zaštitit će vas od fizičke i duhovne smrti tijekom
ratova." Vaš Isus, 21. rujna 2013.
12. "Postat će otporni na patnju koje će Antikrist nanijeti svijetu." Vaš Isus,
30. kolovoza 2013.
13. “Svi oni koji nose Pečat Živoga Boga izbjeći će kandžama Antikrista i
postati otporni na užas…Ne bojte ga se, jer ako slijedite Moje Upute, biti
ćete zaštićeni.” Isus, 19. listopada 2013.
14. “Kada primite Moj Pečat Zaštite, koji vam je daoMoj Vječni Otac,
nećete morati prihvatiti Žig. Neće vas dotaknuti. Vaš dom neće biti viđen,
tražen ili biti meta, jer će se učiniti nevidljivim u očima sotonine vojske.”
Vaš Isus, 1. lipnja 2012.
15. “Moj Dar Pečat Živoga Boga učiniti će vas nevidljivima vašim
neprijateljima.” Vaš Isus, 16. svibnja 2012.

...”Oni od vas koji odabirete odgovoriti na Moj Poziv, blagoslovljeni ste. Vi,
zauzvrat, svojim činom ljubavi za svoga bližnjeg, širiti ćete Pečat Živoga
Boga posvuda gdje idete...” Vaš Isus, 11. listopada 2013.
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