
Pečať živého Boha
Všetkým, ktorí prijímajú túto pečať, 

bude ponúknutá ochrana  

pre každého z vás a vaše rodiny v období  

smerujúcemu k Druhému Príchodu Krista.

Táto špeciálna modlitba je dar od Boha  

Otca daný prorokyni Márii Božieho 

Milosrdenstva na ochranu všetkých  

Božích detí. Bola prijatá v posolstve 

od Boha Najvyššieho dňa 20.02.2012.

Teraz povstaňte a prijmite moju pečať, Pečať živého Boha. Modlite sa túto modlitbu Modlitbovej 
Kampane (33), aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam Tvoju Božiu pečať 
ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom 

vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť, Tebe, môjmu milovanému 
Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou 
Pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím Tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, 
drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu 
i Božstvo Tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých Tvojich 
detí. Amen.

Choďte, moje deti a nebojte sa. Dôverujte Mi, vášmu milovanému Otcovi, ktorý s láskou stvoril 
každého z vás. Ja poznám každú jednotlivú dušu, každá vaša časť je Mi známa. Ani jeden 
z vás nie je milovaný menej ako druhý. Preto nechcem stratiť ani jednu dušu. Ani jednu jedinú. 
Prosím, pokračujte každý deň v modlitbe môjho ruženca Božieho Milosrdenstva. Jedného dňa 
pochopíte, prečo je táto očista potrebná.

Váš milujúci Otec v nebi

Boh Najvyšší



PEČAŤ ŽIVÉHO BOHA

Tieto Pečate boli spomenuté vo Svätom písme:
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, 
aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.  A videl som vystupovať od výcho-
du slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, 
ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 
„Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!”
(Zjavenie apoštola Jána 7:1-3)

Pečať Živého Boha nám bola daná v Knihe Pravdy.
Grafické znázornenie Pečate na zadnej strane bolo vytvorené ako výsledok Božieho posolstva, 
ktoré dostala Mária Božieho Milosrdenstva od Boha Otca 20. februára 2012 o 12.20 hod., v kto-
rom jej povedal, že dáva svetu „Pečať  živého Boha“ na ochranu všetkých pred antikristom.
Úryvok z posolstva:
„Moja dcéra, povedz mojim deťom, že Ma neteší myšlienka potrestania mojich detí, pretože ich 
milujem.
Patria Mne, oni sú mojim drahocenným stvorením. Byť svedkom toho, ako Satan zničil ich duše, 
predstavuje pre Mňa, ich milovaného Otca, neutíchajúcu trýzeň. Je mojim prianím, aby som 
všetky moje milované deti, ktoré poznajú a chápu moju lásku k nim, vzal do môjho nádherného 
Nového Raja na zemi.
Sľubujem vám, že prenasledovanie bude krátke a že budete ochraňovaní. Pretože teraz vám zane-
chávam Pečať mojej lásky a ochrany.
S ňou uniknete pozornosti tých, ktorí budú príčinou utrpenia vo vašich krajinách. Moja pečať 
je mojim sľubom spásy. Touto pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna 
ujma. Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všet-
kých vecí ako malé deti, s láskou ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím 
darom.
Teraz povstaňte a prijmite moju pečať, Pečať živého Boha. Modlite sa túto modlitbu Modliteb-
nej  kampane (33), aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam Tvoju Božiu pečať ochrany. 
Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. 
Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť, Tebe, 
môjmu milovanému Otcovi. 
Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou Pečaťou a ja sa 
zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov. 
Milujem Ťa, drahý Otče. 
Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. 
Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo Tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a 
za spásu všetkých Tvojich detí. Amen.“

Žiada sa on nás, aby sme so sebou nosili Pečať živého Boha, modlitbu modlitebnej kampane 33 
v akejkoľvek podobe a uchovávali ju v našich domovoch. Pečať sa má modliť každý deň. Chráni 
nás, naše telá a duše a žiadna ujma nepostihne tých, ktorí majú Pečať. Nesmie sa predávať, ale 
mala by byť požehnaná kňazom a dostupná každému.

V posolstvách nájdete mnoho ďalších pasáží týkajúcich sa Pečate. V nich je vysvetlený význam 
Pečate.
Táto kópia Pečate už bola požehnaná kňazom.
Viac informácií o Pečati si môžete prečítať na webovej stránke: jezis-ludstvu.webnode.sk
Pečate a posolstvá v iných jazykoch nájdete na webovej stránke: theremnantarmy.info


